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املشتدلص:
ىدفت الدراسة إلى تحديد العبلقة االرتباطية بين درجات طمبة الجامعة ذوي اإلعاقة

السمعية في التعاطف مع الذات ودرجاتيم في ك ٍل من :التدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم
االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية ،ومعرفة الفروق بين الجنسين :ذكور واناث في ٍ
كل منيا،

وتحديد ال تأثير المباشر وغير المباشر لمتعاطف مع الذات عمى التدفق األكاديمي ،شممت عينة
طالبا وطالبة من ذوي اإلعاقة السمعية بجامعة الممك خالد ،متوسط أعمارىم
الدراسة ً 60
عاما ،استخدمت المنيج الوصفي االرتباطي ،كما
 ،21.65وانحراف معياري 1.132
ً
استخدمت مقياس  Neffال مختصر لمتعاطف مع الذات من إعداد Raes, Pommier,
) Neff, Gucht (2011تعريب الباحث ،ومقياس

Zimmerman & Kulikowich

ومقياسا لمتدفق األكاديمي وآخر
) (2016لكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني تعريب الباحث،
ً
لكفاءة الذات األكاديمية من إعداد الباحث ،وقد توصمت إلى عدة نتائج منيا :وجود ارتباط
إحصائيا ( )α ≤ .05بين التعاطف مع الذات ٍ
وكل من :التدفق األكاديمي وكفاءة
موجب دال
ً
إحصائيا بين
الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية ،وعدم وجود فروق دالة
ً
الجنسين في التعاطف مع الذات والتدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة

الذات األكاديمية ،كما توصمت إلى إمكانية التنبؤ بالتدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم
االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية من خبلل التعاطف مع الذات ،وكشفت نتائج تحميل
إحصائيا ( )α ≤ .05لمتعاطف مع الذات عمى
المسار عن وجود تأثير مباشر إيجابي دال
ً
إحصائيا لمتعاطف مع الذات عمى التدفق
التدفق األكاديمي ،وجود تأثير غير مباشر دال
ً
األكاديمي من خبلل الدور الوسيط ٍ
لكل من :كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات
األكاديمية.
كممات مفتاحية :التعاطف مع الذات ،التدفق األكاديمي ،كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني،
كفاءة الذات األكاديمية ،ذوو اإلعاقة السمعية
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Self-Compassion as a predictor of the Academic Flow, Online
Learning Self-Efficacy, and Academic Self-Efficacy among the
Students with Hearing Impairments
Dr Mohamed Mossad Abedelwahed Metawee
Education College, King Khalid University
Abstract:
The study aimed to (1) determine the relationship between the selfcompassion, academic flow, Online learning self-efficacy, and academic selfefficacy (2) identify the differences between male and female students with
hearing impairment in the variables of the study (3) determine the direct and
indirect effect of self-compassion on academic flow (4) identify the mediating
role of the online learning self-efficacy and academic self-efficacy. The study
sample included 60 students with hearing impairment at King Khalid
University (M=21.65; SD=1.132). A study used a short scale of selfcompassion, by Raes, Pommier, Neff & Gucht (2011), Researcher Arabization,
Online Learning Self-Efficacy Scale by Zimmerman & Kulikowich (2016),
Researcher Arabization, and Academic Flow Scale and Academic Self
Efficiency Scale by the researcher, The results showed (1) there is a significant
positive correlation (α≤.05) between the self-compassion, academic-flow,
Online learning self-efficacy, and academic self-efficacy, (2) no significant
differences between the male and female students in self-compassion,
academic flow, Online learning self-efficacy, and academic self-efficacy, (3)
the possibility of predicting with the academic-flow, Online Learning selfefficacy, and academic self-efficacy by Self-compassion, and (4) the results of
the path analysis showed a significant positive direct effect of self-compassion
on the academic-flow and a significant indirect effect of self-compassion on
the academic flow through the mediating role of both the Online learning selfefficacy and the academic self-efficacy (α≤.05).
Keywords: Self Compassion; Academic Flow; Online Learning SelfEfficacy; Academic Self-Efficacy; Students with hearing impairment
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مكدمة الدزاسة:
خطت الكثير من الجامعات العربية نحو استيعاب وقبول الكثير من الطبلب ذوي اإلعاقة
برمجيا الجامعية عمى مستوى الدبمومات فوق المتوسطة والبكالوريوس ،وقد
السمعية في ا
راىنت عمى قدراتيم ومياراتيم وطموحاتيم في مواصمة الدراسة الجامعية من ناحية ،ومنحيم
الفرصة لتحسين معارفيم ،وتوظيف واستغبلل طاقاتيم في الدراسة من ناحية أخرى ،وىي عمى
يقين بحجم المشكبلت والتحديات والصعوبات التي يعانييا ىؤالء الطبلب؛ حيث ترتبط اإلعاقة
السمعية بالعديد من المشكبلت والصعوبات والضغوط التي يواجييا الطبلب ذوو اإلعاقة
السمعية ،سواء كانت ىذه المشكبلت أو تمك التحديات ذات طابع شخصي أو انفعالي أو
اجتماعي أو ميني أو تعميمي ،ولكي يستطيع الطالب ذو اإلعاقة السمعية مواجية تمك
المشكبلت والتحديات ينبغي أن يتحمى بمستوى مقبول من المرونة والتعاطف مع الذات؛ حتى
يمكنو تجاوز العديد من المشكبلت الشخصية والصعوبات والتحديات التعميمية واألكاديمية
المختمفة.
وتوضح األدلة العممية أن التعاطف مع الذات لو عبلقة وثيقة باالزدىار النفسي والمرونة
النفسية وانخفاض األعراض المرضية وتطور الشخصية؛ حيث يفترض معظم المعالجين
النفسيين أن التعاطف مع الذات جزء ميم في العبلج النفسي ( ;Germer & Neff, 2013
إيجابيا بالذكاء الوجداني والترابط وتقدير
 ،)Neff & McGhehee, 2010كما أنو يرتبط
ً
سمبيا بالقمق واالكتئاب ولوم الذات والخوف من الفشل ( Neff, Hsieh
الذات والرفاه ،ويرتبط ً
& Dejitterat, 2005; Neff, Kirpatrick & Rude, 2007; Wilson, Weiss,

نسبيا ،وقد حاولت  Neffبين
طمحا حديثًا
ً
 ،)& Shook, 2020ويعد التعاطف مع الذات مص ً
عامي  2020 ،2003دعم نظريتيا حولو من خبلل الدراسات العممية عمى قطاعات متعددة
من البشر .والتعاطف مع الذات نوع من عبلقة الذات بالذات ،ويعني المطف الموجو إلى
الداخل ،ويرتبط بإدراك أوجو القصور الشخصية واألخطاء والفشل ،عند مواجية مواقف حياتية
مؤلمة خارج السيطرة ،ويتضمن التوازن بين استجابات التعاطف والبل تعاطف مع الذات لحالة
المعاناة ( ،)Neff, 2016; Germer & Neff, 2013; Neff et al., 2007ويتضمن
التعاطف مع الذات االنخراط في أنشطة ممتعة ،والحفاظ عمى نظرة إيجابية ،والتواصل بشكل
إيجابي مع اآلخرين ،والعمل عمى تحسين الذات وجعميا جذابة لآلخرين ،وتقبل الذات والتوازن
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العاطفي ،كما يرتبط التعاطف مع الذات بتجاوز المشكبلت الدراسية والتعامل معيا بمرونة
إيجابيا عمى تعمم الطبلب ومواصمة دراستيم ( Klingle & Van Vliet,
كافية؛ مما ينعكس
ً
.)2017
ويمثل التدفق األكاديمي أحد الثمار التي ترتبط بالشخصية اإليجابية في العمل والدراسة
واإلنتاج ،وقد تسيل تجربة التدفق عممية تعمم الطبلب ،وتساعد في تحسين التعمم وطرق
التدريس ،ويمكن اعتبار تجربة التدفق بمثابة تجمي لفرحة التعمم ،كما أنيا تعزز الدافع
لبلستمرار في حالة التدفق نفسيا ( ،)Ro, Guo & Klein, 2018ويعد التدفق تجربة
ممتعة ومكافأة في حد ذاتيا؛ حيث ال يركز الطالب خبلليا عمى العواقب بقدر ما يركز عمى
مسيطر عمى الوقت والفعل والنتائج ،وىذه الخبرة يمكن أن
ًا
العممية نفسيا؛ حيث يرى نفسو
تحدث في مجاالت وسياقات عديدة :كالفنون والرياضة والعمل والدراسة ،وتتضمن خبرة التدفق
مستوى أعمى من الرفاىية والنتائج اإليجابية في السياق التعميمي والمناىج الدراسية
( Moutinho, Monteiro, Costa & Faria, 2019; Rijavec & Golubt,
 ،)2018ويظير التدفق بشكل خاص في إطار الدراسة والمدرسة ،ويؤثر عمى رفاه الطبلب
وأدائيم وانجازىم األكاديمي ،ويبدو أنو مرتبط بشكل إيجابي باألداء األكاديمي؛ حيث يعزز
مدفوعا بقوة أكبر لمواصمة أنشطتو التعميمية ،وقد
ذاتيا ،فالطالب في حالة التدفق يكون
ً
األداء ً
تحديا لذاتو في إطار حالة االستمتاع التي ارتبطت بحالة التدفق التي يخبرىا
يضع أىدافًا أكبر
ً
(.)Adil, Ameer & Ghayas, 2020; Chalghaf et al., 2019

وفي ظل انتشار التعمم االلكتروني والتعمم عن بعد كأحد مظاىر التباعد االجتماعي
لجائحة كوفيد 19-فإن كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية تعدان من أىم
العوامل المرتبطة أو المنبئة بتحقيق الطبلب لمنجاح األكاديمي ،واالستغراق في الدراسة ،وفي
التعمم في بيئات التعمم االلكتروني ( & Yokoyama, 2019; Dixon, Hawe,
 ،)Hamilton, 2020كما تعدان من العوامل الميمة في التأثير عمى األداء األكاديمي؛
حيث يعد النجاح األكاديمي وتحقيق معدل جيد من بين األىداف الرئيسة لمتعميم لكل من
المعمم وأنظمة التعميم المختمفة (،)Hayat, Shateri, Amini, & Shokrpour, 2020
انتشار لموصول لممعمومات ،كما دعمت
ًا
ومع تطور تقنيات االنترنت أصبح من أكثر الطرق
التعمم عن بعد ،وأدت إلى ظيور منصات التعمم الشامل عن بعد ،كما أن كفاءة الذات سيكون
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ليا أثر عمى نجاح الطبلب في بيئات التعمم االلكتروني ( Yavuzalp & Bahcivan,
 ،)2020كما يتم تعزيز كفاءة الذات األكاديمية لدى الطبلب من خبلل تعزيز الميارة
االكاديمية والثقة االكاديمية والمرونة االكاديمية واألداء األكاديمي ،والتي تشكل جوانب أو
مكونات كفاءة الذات األكاديمية ( ،)Dixon, Hawe, & Hamilton, 2020وقد وجد
) Yokoyama (2019من خبلل دراستو عن تحميل نتائج الدراسات السابقة الميتمة بكفاءة
إيجابيا داالً بين كفاءة الذات األكاديمية
الذات األكاديمية في البيئات التعمم االلكتروني ارتباطًا
ً
واالنجاز واألداء األكاديمي لمطبلب في البيئات التعمم االلكتروني .كما لعبت التكنولوجيا
تقميديا أو التدريس المباشر أو
الكترونيا أو
ايدا في التعمم سواء كان
الرقمية لعبت ًا
دور متز ً
ً
ً
.)Kuo & Belland, 2019( Online
وقد أظير نتائج بعض الدراسات السابقة عن وجود ارتباط موجب دال بين التعاطف مع
الذات والتدفق النفسي وكفاءة الذات األكاديمية لدى فئات طبلبية متعددة؛ لما ليذه المتغيرات
التي تنتمي إلى عمم النفس اإليجابي من أىمية كبرى وفوائد كثيرة في تعمم الطبلب ،وتحقيق
مخرجات تعمم جيدة فضبلً عن التأثيرات النفسية اإليجابية المتعددة عمى الطبلب ( Borovey,
Shore, Caccese, Yang & Huao, 2019; Long & Neff, 2018; Sumaya

.)& Darling, 2018; Hong & Bae, 2018

مشهلة الدزاسة:
لقد أصبح الطالب ذو اإلعاقة السمعية أمام العديد من التحديات المرتبطة بانتشار التعمم
االلكتروني ،والذي يقوم عمى المنصات االلكترونية والفصول االفتراضية ،وبما أنو يعتمد
أساسيا عمى لغة اإلشارة في تعممو ،ومع افتقاد الكثير من الفصول االفتراضية لمترجم
اعتمادا
ً
ً
اإلشارة؛ فقد أصبح الطالب ذو اإلعاقة السمعية في تحدي واضح وكبير في مواصمة ومتابعة
دروسو عبر المنصات االلكترونية .وتتمثل مشكمة الدراسة الحالية في عدة محاور ،أوليا:
تزايد قبول الطبلب ذوي اإلعاقة السمعية بالجامعات العربية -بصفة عامة -والسعودية -
بصفة خاصة -وىو ما يعكس الرغبة والدافع لدى ىؤالء الطبلب في استكمال دراستيم
الجامعية من ناحية ،واستجابة الجامعات لتمبية طموحات ىذه الفئة العزيزة من المجتمع من
ناحية أخرى ،وثانييا :ندرة الد ارسات التي اىتمت بدراسة التعاطف مع الذات في عبلقتو
بالتدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم اإللكتروني وكفاءة الذات األكاديمية بصفة عامة،
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وعدم دراستيا لدى ذوي اإلعاقة السمعية بصفة خاصة ،وثالثيا :ما لمسو الباحث من دافعية
ىؤالء الطبلب لمتعمم ومواظبتيم ،وحرصيم عمى تحقيق أىداف جامعية وأكاديمية وشخصية
من خبلل استكمال دراستيم ،وذلك من خبلل عدة مقاببلت أجراىا الباحث مع عدد من أساتذة
سمعيا
ىؤالء الطبلب ومرشدييم األكاديميين بجامعة الممك خالد ،وال شك أن تعاطف المعاق
ً

مع ذاتو في مواقف الضغوط التي يقابميا في حياتو -بشكل عام -وحياتو الجامعية -بشكل

خاص -لو أىميتو وجدواه في تحقيق أىدافو الشخصية والجامعية ،وتحقيق النجاح الذي
يرجوه.
وجسميا؛ لكن
عقميا
ً
كما أن ممارسة التعاطف مع الذات ال تفيد ىؤالء الطبلب -فقط ً -
تسيم في شعورىم بالرفاه العام ،وكذلك المتغيرات المرتبطة بالعمل الجيد ( Miller, Lee,
 ،)Shalash, & Poklembova, 2019وتزداد أىمية تعاطف ذي اإلعاقة السمعية مع
ذاتو في مواقف األلم أو التحدي أو الضغوط والصعوبات الكثيرة التي يواجييا في دراستو؛
سواء في تعاممو مع المواد الدراسية أو األساتذة أو الزمبلء أو موظفي اإلدارة وغيرىم ،فضبلً

عن أن التدفق األكاديمي لم يدرس بنفس الكم كما ىو في المجاالت األخرى؛ وان كانت في
شيوعا في
النشاط التعممي واألكاديمي أكثر أىمية ،خاصة وأن حالة الرفاه أو المتعة أكثر
ً
النشاط غير األكاديمي؛ حيث يعاني الطبلب من األنشطة األ كاديمية ونسبة أقل من الطبلب
ىم الذين يمرون بخبرة االثارة األكاديمية ( ،)Rijavec & Golubt, 2018وتزداد أىمية
التدفق األكاديمي لدى ذوي اإلعاقة السمعية عندما تستغرقيم الدراسة لتحقيق العديد من
طموحاتيم وتطمعاتيم الدراسية والجامعية .وتجذب تجربة التدفق رغبة الطالب ألن يكون
منظما ،ولديو إحساس قوي باليدف ،وبذل المزيد من النشاط ،وتخطي الصعوبات والتحديات
ً
وصوالً ليدفو ( ،)Ilies et al., 2017كما تمعب اعتقادات كفاءة الذات األكاديمية وكفاءة
ميما في تحقيق العديد من أوجو النجاح األ كاديمي والشخصي
الذات لمتعمم االلكتروني ًا
دور ً
لدى الطبلب ،وخاصة في ظل الدراسة عن بعد؛ حيث ترتبط بدوافع الطبلب ،وتؤثر في

قويا بالمعدل
فاعميتيم لحل المشكبلت الدراسية وأدائيم في االختبارات األكاديمية ،وتعد ً
منبئا ً
الدراسي لدييم (.)Salazar & Hayward, 2018
وفي ضوء ما سبق ،ومع أىمية متغيرات الدراسة لدى ذوي اإلعاقة السمعية ،وانعكاساتيا
سببيا لمعبلقة بين ىذه المتغيرات تتوسط فيو كفاءة الذات
نموذجا
اإليجابية؛ فإن الباحث يتبنى
ً
ً
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لمتعمم اإللكتروني وكفاءة الذات األكاديمية العبلقة بين التعاطف مع الذات والتدفق األكاديمي
لدى الطبلب ذوي اإلعاقة السمعية ،كما أن الباحث لم يحصل -في حدود عممو -عمى دراسة
معا؛ بحيث تجيب عن أسئمتيا أو اختبرت صحة النموذج المقترح
تناولت ىذه المتغيرات ً
لمعبلقة بين متغيرات الدراسة الحالية ،وبالتالي؛ تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس

التالي :ما العبلقة السببية بين التعاطف مع الذات ٍ
وكل من :التدفق األكاديمي ،كفاءة الذات

لمتعمم االلكتروني ،كفاءة الذات األكاديمية لدى ذوي اإلعاقة السمعية؟ ومنو تتفرع األسئمة
التالية:
إحصائيا بين درجات الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية
أ -ىل توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة
ً
في التعاطف مع الذات ودرجاتيم في ٍ
كل من :التدفق األكاديمي ،كفاءة الذات لمتعمم
االلكتروني ،كفاءة الذات األكاديمية؟
إحصائيا بين متوسطات درجات الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية من
ب -ىل توجد فروق دالة
ً
الجنسين :ذكور واناث في ٍ
كل من :التعاطف مع الذات ،التدفق األكاديمي ،وكفاءة الذات
لمتعمم االلكتروني ،وكفاءة الذات األكاديمية؟
ج -ىل تسيم درجات الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في التعاطف مع الذات في التنبؤ بصورة

إحصائيا بدرجاتيم في ٍ
كل من :التدفق األكاديمي ،كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني،
دالة
ً
كفاءة الذات األكاديمية؟

د -ىل يوجد تأثير مباشر أو غير مباشر (تتوسط فيو كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني ،كفاءة
إحصائيا لمتعاطف مع الذات عمى التدفق األكاديمي لدى الطمبة ذوي
الذات األكاديمية) دال
ً
اإلعاقة السمعية؟

أهداف الدزاسة:

أ -تحديد العبلقة اال رتباطية بين التعاطف مع الذات ٍ
وكل من :التدفق األكاديمي ،كفاءة الذات
لمتعمم االلكتروني ،كفاءة الذات األكاديمية لدى طمبة الجامعة ذوي اإلعاقة السمعية.
ب -دراسة الفروق بين الجنسين :الذكور واإلناث من طمبة الجامعة ذوي اإلعاقة السمعية في
ٍ
كل من :التعاطف مع الذات ،والتدفق األكاديمي ،كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني ،كفاءة

الذات األكاديمية.
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ج -تعرف نسب إسيام درجات الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في التعاطف مع الذات في التنبؤ
بدرجاتيم في ٍ
كل من :التدفق األكاديمي ،كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني ،كفاءة الذات

األكاديمية.
د -تحديد التأثير المباشر وغير المباشر (الدور الوسيط لكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني،
كفاءة الذات األكاديمية) لمتعاطف مع الذات عمى التدفق األكاديمي لدى الطمبة ذوي
اإلعاقة السمعية.

أهنية الدزاسة:
األهنية اليظسية
أ -االىتمام بفئة ذوي اإلعاقة السمعية من طبلب الجامعة ،وىي فئة غير كبيرة لكنيا تعطي
األمل لذوي اإلعاقة السمعية في استكمال دراستيم الجامعية ،وبالتالي يمثل االىتمام
بقضاياىم من األمور الميمة ،فضبلً عن ندرة الدراسات التي اىتمت بيم.

ب -االىتمام بدراسة متغير التعاطف مع الذات لدى ذوي اإلعاقة السمعية ،وىو من المتغيرات
ميما في حياة ذوي اإلعاقة عمى المستوى الشخصي واالجتماعي والدراسي
التي تمعب ًا
دور ً
والميني ،وذلك في عبلقتو بتدفقو األكاديمي والدراسي.
ج -تمقي الضوء عمى متغير كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني ،ودوره الميم في ظل األوضاع
الحياتية األكاديمية لمطالب الجامعي ،وكذلك متابعتو لدراستو في ظل جائحة كورونا.
نظريا لتفسير العبلقة بين التعاطف مع الذات والتدفق األكاديمي ،وتحديد
نموذجا
د -تقدم
ً
ً
الدور الوسيط لكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية؛ حيث ال توجد
دراسة اىتمت بالعبلقة السببية لممتغيرات األربعة في حدود عمم الباحث.

األهنية التطبيكية:
أ -ما تقدمو الدراسة من توصيات تفيد الباحثين والميتمين بذوي اإلعاقة السمعية ،والتي
مينيا في ظل
اجتماعيا أو
نفسيا أو
يمكن توظيفيا وتطبيقيا في مجال تأىيل ىؤالء؛ سواء
ً
ً
ً
ما نعيشو من ظروف حياتية مستجدة.

ٍ
ٍ
مختصر لمتعاطف مع الذات من إعداد  Neffوآخرين عن النسخة
مقياس
ب -تعريب وتقنين
مناسبا لطمبة الجامعة ن ذوي اإلعاقة السمعية.
األصمية لممقياس
ً
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ٍ
ٍ
مناسبا لطمبة الجامعة ذوي
حديث لكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني
مقياس
ج -تعريب وتقنين
ً
اإلعاقة السمعية؛ حيث ال يتوفر مقياس مناسب ليذه الفئة في حدود عمم الباحث.

مناسبا
مقياسا من نوع التقرير الذاتي السريع لقياس التدفق األكاديمي متعدد األبعاد
د -تقدم
ً
ً
لطمبة الجامعة ذوي اإلعاقة السمعية.

ٍ
مقياس لكفاءة الذات األكاديمية لطمبة الجامعة ذوي اإلعاقة السمعية من نوع
ه -تصميم
التقرير الذاتي.

و -ما تقدمو الدراسة من نتائج حول نموذج تطبيقي لتفسير العبلقة بين التعاطف مع الذات
والتدفق األكاديمي من خبلل الدور الوسيط لكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات
األكاديمية لدى الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية.

مصطلشات الدزاسة:
التعاطف مع الرات Self-Compassion
يتبنى الباحث تعريف ) Raes, Pommier, Neff, Gucht (2011لمتعاطف مع
الذات بأنو استراتيجية إيجابية لعبلقة الذات بالذات في أوقات الشدة والمعاناة ،سواء كانت
المعاناة ناتجة عن الفشل أو عدم الكفاءة المدركة ،أو الصعوبات المتعمقة بالحياة العامة،
وعبر عنو بالحنو تجاه الذات ،مقابل الحكم عمييا ،واإلنسانية المشتركة مقابل العزلة ،واليقظة
مقابل التوحد مع األلم ،ويقاس بمقياس  Neffالمختصر لمتعاطف مع الذات المستخدم في
الدراسة الحالية.

التدفل األنادميي Academic Flow
يعرف الباحث التدفق األكاديمي بأنو استغراق الطالب في أداء الميام األكاديمية
والدراسية بأقصى قدراتو وبسرعة وتركيز كبيرين ،وسيطرة عمى الموقف التعميمي ،مع حالة
وجدانية ينعدم معيا إدراك الوقت ومتطمبات الذات ،ويغمب عمييا الشعور برضا ونشوة واشباع
أكاديمي كبير .ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس التدفق األكاديمي
المستخدم في الدراسة الحالية ،والذي يتضمن ثبلثة أبعاد :االستغراق الدراسي ،والسيطرة عمى
الموقف التعميمي ،والوجدان األكاديمي.
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نفاءة الرات للتعله االلهرتوىي Online Learning Self-Efficacy
يتبني الباحث تعريف ) Zimmerman & Kulikowich (2016لكفاءة الذات
لمتعمم االلكتروني ،والذي يشير إلى توقعات الطالب الجامعي حول قدراتو عمى استكمال وانجاز
الميام الدراسية بنجاح من خبلل بيئات التعمم االلكتروني ،وذلك من خبلل توظيف التكنولوجيا
إلكترونيا ،ويقاس بمقياس كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني
واالنترنت وادارة وقت التعمم
ً
المستخدم في الدراسة الحالية.

نفاءة الرات األنادميية Academic Self-Efficacy
يعرف الباحث كفاءة الذات األكاديمية بأنيا اعتقادات الطالب حول قدرتو عمى أداء
الميام الدراسية واألكاديمية ،وتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجيو في الدراسة
واالختبارات والتقييمات المختمفة ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس
كفاءة الذات األكاديمية المستخدم في الدراسة الحالية.

الطالب ذو اإلعاقة الشنعية Student with Hearing Impairment
طالب الجامعة من ذوي اإلعاقة السمعية ،والذي يعتمد عمى لغة اإلشارة في عمميات
التواصل والتعميم والتعمم.

حمددات الدزاسة
احملددات املوضوعية :تتمثل في دراسة التعاطف مع الذات في عبلقتو االرتباطية والسببية ٍ
بكل
من :التدفق األكاديمي ،وكفاءة الذات لمتعمم اإللكتروني ،وكفاءة الذات األكاديمية لدى طمبة
الجامعة ذوي اإلعاقة السمعية.
احملددات البشسية :طمبة الجامعة ذوي اإلعاقة السمعية بجامعة الممك خالد.
احملددات الزماىية :الفصمين الدراسيين :الثاني والصيفي لمعام الجامعي 2020-2019م.
احملددات املهاىية :جامعة الممك خالد بالمممكة العربية السعودية.
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اإلطاز اليظسي للدزاسة:
التعاطف مع الرات
يشير التعاطف مع الذات إلى االرتباط بالنفس في حاالت الفشل أو القصور أو المعاناة
الشخصية ( ،)Neff, 2016وىو طريقة تكيفية تتعمق بالذات عند التفكير في عدم الكفاءة
الشخصية أو في ظل الظروف الصعبة ،كما يشير إلى القدرة عمى تحمل مشاعر المعاناة مع
الشعور بالدفء والمطف واالىتمام ( ،)Neff & McGhehee, 2010وىو استراتيجية
إيجابية لمعبلقة بالذات في أوقات المعاناة ،سواء كانت المعاناة ناتجة عن الفشل أو عدم
الكفاءة المدركة ،أو صعوبات الحياة العامة ( ،)Neff et al., 2018كما يشير إلى أن يكون
متفيما لذاتو وقت األلم أو الفشل ،مدرًكا لمعاناتو كجزء من المعاناة
الشخص لطي ًفا
ً
اعيا لمشاعره وأفكاره المؤلمة بشكل موضوعي ( Barnard & Curry,
اإلنسانية ،و ً

 ،)2011وىو سمة تمارس من خبلل األحداث المثيرة لمتوتر وانفعاالت الوعي بالذات ،مثل
اإلحراج والخجل ،وتتكون من المطف بالذات واإلنسانية المشتركة ،ويتجمى التعاطف مع الذات
كنمط من زيادة القدرة عمى رعاية الذات ،والتعاطف مع اآلخرين ،وزيادة االرتباط واالستقبللية
والشعور بالذات ( .)Reyes, 2012; Williamson, 2019ويعد التعاطف مع الذات
معا ،وتتضمن االعتراف
عممية سموكية وجدانية معرفية تتكون من خمسة عناصر تعمل ً
بالمعاناة الشخصية ،وادراك أن المعاناة عامة بين البشر ،والشعور بمعاناة األشخاص،
وجدانيا مع محنيم ،وتحمل أي مشاعر غير مريحة أثارت االستجابة لممعاناة
والتواصل
ً
كالخوف والضيق والتذمر ووجود دافع لمعمل عمى تخفيف المعاناة ،ويتضمن التعاطف مع
الذات االعتراف بالمعاناة ،وادراك عمومية المعاناة ،والشعور بمعاناة الشخص ،وتحمل
المشاعر غير المريحة ،والدافع لمعمل لتخفيف المعاناةGu, Baer, Cavanagh, ( .
.)Kuyken, & Strauss, 2020
ويتضمن التعاطف مع الذات ثبلثة مجموعات من العناصر المتقابمة تمثل األكثر تعاطفًا

واألقل استجابة ذاتية ،وتتضمن االستجابة االنفعالية ،والتي تمثل الحنو عمى الذات مقابل
الحكم عمييا ،والفيم المعرفي ويمثل الشعور بالمشاركة اإلنسانية مقابل العزلة ،واالنتباه
لممعاناة الشخصية وتتمثل في اليقظة مقابل التوحد المفرط (Pommier, Neff & Tóth-
 ،)Király, 2020; Germer & Neff, 2013وينطوي التعاطف عمى حنو أكثر ودعم
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لمذات ،وادراك أكثر لمتجربة اإلنسانية المشتركة من حيث أن جميع البشر لدييم نقص
ويعيشون حياة غير نموذجية ،مع مشاعر أقل لمعزلة وإلصدار أحكام قاسية ( Neff et al.,
 ،)2018وفي حالة الحنو بالذات يتم رعاية الذات عند مواجية األلم ،بدالً من الغضب،
وتكون المحادثة الداخمية لطيفة ومشجعة وليست قاسية أو مقمقة؛ حيث يتم تقديم الدفء

والتقبل غير المشروط بالذات بدالً من الحكم عمييا وانتقادىا بقسوة نتيجة القصور أو

اإلخفاقات ( ،)Neff, 2016; Neff et al., 2020; Germer & Neff, 2013ويتطمب
تحسين الحنو بالذات إيجاد طرق لتقميل الحكم عمى الذات؛ بما في ذلك عدم تدني نظرة الفرد
لذاتو ،وتخفيف الحديث الذاتي الناقد ،وتنطوي اإلنسانية المشتركة عمى االعتراف بأن اإلنسان
معصوما من المعاناة كبقية البشر ،وادراك أن النقص عامبلً مشترًكا بين البشر وسمة
ليس
ً
لئلنسانية ،وفيم أن جميع الناس يفشمون ،ويرتكبون األخطاء؛ حيث يعيش الناس حياة غير
نموذجية ،وىنا يتم النظر لمحياة من منظور أوسع فيما يتعمق بالنواقص والصعوبات الفردية
بدالً من الشعور بالعزلة.

وضوحا لتمييز التعاطف مع الذات عن الشفقة
وتمثل اإلنسانية المشتركة العنصر األكثر
ً
عمى الذات والتمركز حوليا؛ حيث يتحول التمركز إلى ارتباط الذات باآلخرين

( Dreisoerner, Junker, & Dick, 2020; Neff & McGhehee, 2010; Neff,
 ،)2016وتتضمن اليقظة االلتفاف حول أفكارنا ومشاعرنا المؤلمة ورؤيتيا بشكل موضوعي
دون تجنبيا أو تجاىميا ،وىي حالة متوازنة من الوعي تكون فييا األفكار والمشاعر مبلحظة
دون مبالغة ودون إصدار أحكام قاسية ،ولكي يتم التعاطف مع الذات يجب أن يعي الفرد
معاناتو بشكل متوازن دون إفراط أو تفريط في تجربة المعاناة ( Dreisoerner et al.,
;2020; Neff, Hsieh, & Dejitterat, 2005; Neff & McGhehee, 2010
 .)Germer & Neff, 2013وىذه المكونات تتكامل في إطار عقمي واحد ،ولكل منيا قطب
إيجابي وآخر سمبي يمثل السموك المطيف مقابل السموك غير المطيف بالذات؛ حيث تتحد
معا في المرور بخبرة التعاطف مع الذات كما انو يصعب فيم حالة التعاطف
مكونات التعاطف ً
معا فاإلنسانية المشتركة تعزز المطف بالذات واليقظة
دون فيم دينامية عمل مكوناتو الثبلثة ً

(.)Barnard & Curry, 2011; Neff, 2016; Neff & McGhehee, 2010
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وتتمثل صفات التعاطف مع الذات في المطف بيا واليقظة والشعور بإنسانية عامة
والحكمة والشعور بالذات ،والذي يبدو في معاممة النفس بمطف عند المعاناة في إطار متوازن
من التجنب واإلفراط في المعاناة والتخمي عن المشاعر والسموكيات الضارة التي تبقي عمى
ودعما،
المعاناة ،ويوفر التعاطف مع الذات طرقًا جديدة في التعامل مع الذات أكثر توازًنا
ً
ويساعد في تخفيف المعاناة المرتبطة بالمشاكل األسرية ،وادراك أن الصراعات الشخصية

عامة ومشتركة بين البشر ( ،)Neff & McGhehee, 2010; Reyes, 2012ويرتبط
التعاطف مع الذات بالوعي الموضوعي ،وتقبل األحداث المؤلمة والمتعبة ،وفيم التجارب
السمبية ،وادراك المشاعر عمى أنيا جزء من تجربة اإلنسان ،كما يحسن من تنظيم االنفعال
خبلل الممارسة ،ولذلك يبدو األفراد ذوو الميارة المرتفعة لتنظيم االنفعال أكثر قدرة عمى
ممارسة التعاطف مع الذات ،وفي حالة التعاطف مع الذات يعمل الفرد عمى عدم تجاىل
مشاعره بل يعييا بموضوعية دون االستغراق فييا ( ;Scoglio et al., 2018
 ، )Williamson, 2019كما أن التعاطف يعزز الترابط االجتماعي والتعاطف مع اآلخرين
والدوافع واإلنجاز عمى النقيض من الشفقة عمى الذات Self-Pity؛ حيث ينغمس اإلنسان
في حالة الشفقة في مشاكمو الخاصة وينسى أن اآلخرين لدييم مشاكل مماثمة ( & Germer
 .)Neff, 2013; Barnard & Curry, 2011; Neff, 2003ويرى الباحث أن لمتعاطف
مع الذات أىمية كبيرة لذوي اإلعاقة السمعية؛ حيث يرتبط بتخفيف الكثير من أوجو المعاناة
الشخصية والتحديات والصعوبات الحياتية من حيث إقامة عبلقة داخمية مبنية عمى الرأفة
والمطف بالذات في مواجية كل أوجو المعاناة والضغوط ،وتقميل حجم التوت ارت والضغوط في
مواجية متقمبات الحياة ،كما تزداد أىميتو لدى طمبة الجامعة.

التدفل األنادميي:
ائدا لدراسات التدفق ،وقد طور مفيوم خبرة التدفق وتوالت
يعد  Csikszentmihalyiر ً
أعمالو بين عامي  ،2000 ،1975وقد وصف حالة التدفق بأنيا المكون األساسي لمتمتع؛
حيث يرى أن تجربة التدفق تحدث عندما يشارك الفرد في نشاط لمصمحتو الخاصة ،وىي حالة
ممتعة لمغاية لدى الفرد ،تدفعو لتكرار النشاط باستمرار ،وعمى مستويات أعمى من التحدي
( )Chalghaf et al., 2019; Csikszentmihalyi, 1988كما أن دخول الطبلب في
حالة التدفق يتضمن رؤية أنفسيم في الميام التي يؤدونيا ،ونشاط يؤدي إلى تحسن في
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األداء وقدرات المتعممين ( ،)Guo & Ro, 2008; Moutinho et al., 2019ويرى
) Csikszentmihalyi (1990أن تجربة التدفق تتميز بتوازن التحديات والميارات
الشخصية لمفرد ،مع حالة من االنصيار في العمل ،والتركيز عمى الميمة ،وفقدان الوعي
جميعا
بالذات ،وتحويل الشعور بالوقت ،ووضوح اليدف ،والسيطرة ،وردود حازمة ،والتي تعبر
ً
عن أبعاد التدفق التسعة لديو.

ويشير التدفق النفسي عن باظة ( )2011إلى االنشغال الكامل باألداء الشخصي من
حيث السرعة واالتقان ،مع الشعور بالسعادة ،وانخفاض الوعي بالزمن والمكان ،ونسيان
االحتياجات الذاتية ،وتحقيق أقصى استفادة من الحالة االنفعالية في التعمم واألداء .والتدفق
حالة ممتعة لمغاية يشعر بيا الفرد عندما يركز عمى ميمة لدرجة االنصيار التام ،وتحدث
شريطة توازن التحديات والميا ارت الشخصية؛ بحيث تكونان مرتفعتان أو لمستوى فوق
المتوسط ( ،)Rijavec & Golubt, 2018ويعرف التدفق بأنو حالة مثمى لؤلداء ،يتوحد
متوحدا مع الفعل أو العمل ،مع تشوه
الجسم والعقل في انسجام تام؛ حيث يصبح الوعي
ً
الوقت وتدفق األفكار ( ،)Beese & Martin, 2019وىو خبرة نفسية إيجابية ،ترتبط بمستوى
مرتفع من األداء ،وتحدث تمك الخبرة لمفرد عندما يشارك في نشاط ما ،مع وجود ىدف
واضح ،والتزام مرتفع ،مع مناسبة التحديات لمميارات الشخصية ،وتركيز مرتفع ،وكفاءة عالية
في األداء ( ،)Chalghaf et al., 2019ويعبر التدفق الدراسي عن انغماس عميق لمطالب
تماما عمى الميمة قيد
في نشاط أكاديمي ما ،من لحظة ألخرى ،حيث يتم تركيز االنتباه
ً
التنفيذ ،ويبذل الطالب أقصى ما لديو من طاقة ( .)Adil et al., 2020وتؤكد نظرية التدفق
في جوىرىا عمى مفيوم الدافع؛ حيث يدخل الفرد في حالة التدفق عندما يقوم بميمة ما،
تعمما؛ بحيث تكون معقولة وصعبة وجذابة ومثيرة لبلىتمام ،وقد وضعت
سواء كان عم ً
بل أو ً
نظرية التدفق لمساعدة الطبلب في البيئات التعميمية المختمفة؛ حيث تساعد خبرات التدفق في
تحسين تعمم الطبلب (.)Ro et al., 2018
مصدر لرفاىة الفرد ،والتي
ًا
وتقترح نظرية  Csikszentmihalyiأن تجربة التدفق تعد
كثير من االىتمام الشخصي ،وتوظيفًا لمياراتو
تركز عمى حدث أو نشاط يتطمب من الفرد ًا

طا بمكافأة خارجية
الشخصية بشكل أكثر من المعتاد؛ لتحقيق مصالح كبرى ،ولو لم يكن مرتب ً

( ،)Ilies et al., 2017ولقد حدد  Csikszentmihalyiأربعة شروط لحدوث التدفق
- 0332 -

التعاطف مع الذات كمنبئ بالتدفق األكاديمي وكفاءة الذات .......................................................

حددىا في وجود أىداف وتوقعات واضحة ،مع التقدم نحو تحقيق ىذه األىداف ،ودرجة عالية
من التركيز ،وتشويو الوقت وفقدان الوعي بالذات ،ومبلءمة الميارات والقدرات الشخصية
لمتحديات .ويرى ( )Beese & Martin, 2019أنو يجب أن تتماشى أىداف وتوقعات الشخص
مع قدراتو وبشكل متناغم ،لحدوث التدفق؛ حيث يتجمى عقل الفرد في العمل ،مع توفر درجة
عالية من التركيز عمى الميمة؛ مما يسيل دمج الوعي والعمل ،وسوف يعاني الشخص من
احدا ،مع تشوه الزمن ،وتوزان
فقدان الشعور بالذات؛ حيث يصبح العمل والوعي ً
شيئا و ً

الميارات والميام من حيث الصعوبة ،مع مراعاة عدم حدوث التدفق حال ما كانت الميام

جدا .كما يجب أن يكون لمميام ىدف واضح ،وتوفير تغذية راجعة
جدا أو صعبة ً
سيمة ً
تحديا متوازًنا لميارات الطالب ،كما يميل إلى الحصول
سريعة ،وأن يكون النشاط أو الميمة
ً

بل حيث أنو
عمى تعزيز داخمي ،وبالتالي يكون أكثر
استعدادا لممشاركة في نفس النشاط مستقب ً
ً
سيطور ميارات أفضل في أداء الميام (.)Ro et al., 2018; Adil et al., 2020
وتوجد ثبلثة حاالت يظير التدفق في إحداىا دون األخرى؛ حيث يدخل الطالب حالة
التدفق عندما تتساوى مياراتو وتحدياتو في مستوى مرتفع ،كما يدخل حالة من الممل عندما
كثير عن التحديات التي يواجييا ،ويصاب بالقمق عندما تغمب التحديات مياراتو
تزيد قدراتو ًا
جميعا ( ;Moutinho et al., 2019
وقدراتو ،ويدخل حالة من البلمباالة عندما تنخفض
ً
 ،)Rijavec & Golubt, 2018; Yoshida et al., 2013ويحدث التدفق في الدراسة

فاقدا وعيو
عندما يتم استيعاب الطالب لموضوع دراسي ما بشكل تام ،ويستغرق فيما يفعمو ً
بذاتو والزمن الذي يمر من حولو واحتياجاتو الجسمية ،فالتدفق قوة ديناميكية متطورة،
وبالتالي من الصعب أن يظل الطالب لفترات طويمة في حالة تدفق في الدراسة؛ حيث تتغير
ىذه الحالة لديو من وقت آلخر ،فالطالب عندما ينخرط في نشاط ما لفترة طويمة يشعر
بالممل؛ حيث تصبح الميمة أكثر صعوبة ( Ro et al., 2018; Chalghaf et al.,
 ،)2019والطالب الذي يدخل في حالة تدفق أكاديمي أو دراسي يركز عمى المحظة الراىنة،
كما أنو يفقد الوعي بذاتو واحتياجاتو ،ويتفاعل مع الموقف التعميمي بسبب كفاءتو الذاتية
الجيدة ،كما أنو ال يركز عمى الوقت؛ حيث يعتقد أنو يمر بسرعة أكثر من المعتاد ،كما يعمل
بكفاءة عالية نحو ىدفو وغايتو (.)Adil et al., 2020
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وقد اقترح ) Csikszentmihalyi (1990عدة أبعاد لمتدفق يمكن استخداميا لتقييم
الشخص إذا ما كان في حالة تدفق أم ال تتضمن :التركيز الشديد ،توحد الوعي والنشاط،
السيطرة المتوقعة ،تشويو الوقت ،تجاوز الذات ،المتعة ،أما ) Yoshida et al. (2013فقد
وضعوا ثبلث مكونات لمتدفق في الميام الوظيفية شممت اإلحساس بالسيطرة والخبرة االنفعالية
اإليجابية واالستغراق .أما الباحث فيعرف التدفق األكاديمي بأنو استغراق الطالب في أداء
الميام األكاديمية والدراسية بأقصى قدراتو ،وبسرعة وتركيز كبيرين ،وسيطرة عمى الموقف
التعميمي ،مع حالة وجدانية ينعدم معيا إدراك الوقت ومتطمبات الذات ،ويغمب عمييا الشعور
برضا ونشوة واشباع أكاديمي كبير ،وبالتالي يمثل أىمية كبيرة لمطمبة ذوي اإلعاقة السمعية
كما لغيرىم.

نفاءة الرات للتعله االلهرتوىي
تشير كفاءة الذات لمتعمم اال لكتروني إلى توقعات الفرد حول قدراتو عمى استكمال الميام
الدراسية المحددة بنجاح ،والمتعمقة بالتعمم عبر االنترنت ( & Zimmerman
 ،)Kulikowich, 2016وتعد كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني أحد مجاالت كفاءة الذات
كبير في الفترة األخيرة ،التي بات العمل فييا من خبلل أجيزة
اىتماما ًا
العامة ،والتي نالت
ً
ضروريا ،سواء عمى مستوى الدراسة أو
شيئا
الكمبيوتر واألجيزة الرقمية وشبكات االنترنت ً
ً
العمل أو التواصل االجتماعي ،والتي أصبح التباعد االجتماعي وسيمة وىدفًا لؤلفراد

والمجتمعات والمؤسسات والدول في مواجية جائحة كوفيد .19-ولقد أصبح الطالب الجامعي
من ذوي اإلعاقة السمعية أمام منصات التعمم االلكتروني ،وفي مواجية حقيقية لما يتضمنو

التعمم عن بعد من تحديات وغموض وعوائق وضغوط أكاديمية متعددة ،والطالب من ذوي
اإلعاقة السمعية بصفة خاصة وجد نفسو أمام العديد من المعضبلت والمشكبلت المتعمقة
بالتواصل األكاديمي من خبلل منصات التعمم االلكتروني والتعمم عن بعد؛ لعدم توفر مترجم
لغة اإلشارة من ناحية ،ولعدم توفر محتوى عممي مناسب وجيد من ناحية ثانية ،ولعدم تمكينو
ايدا مع جائحة
اسيا عن بعد من ناحية أخرى .ولقد لعبت التكنولوجيا الرقمية ًا
دور متز ً
در ً
كوفيد 19-وخاصة في عممية التعمم؛ إال أن التعمم االلكتروني يتطمب ميارات الستخدام
وتوظيف التكنولوجيا ،وأخرى لبلتصال والتواصل ،وثالثة إلدارة الوقت بكفاءة ( Zimmerman
 ،)& Kulikowich, 2016كما توصمت دراسة ) Kuo & Belland (2019إلى أىمية
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كفاءة الذات الكمبيوترية كأحد مكونات الذات التكنولوجية في عممية التعمم؛ حيث أصبحت
قويا باألداء األكاديمي والكفاءة األكاديمية لدى الطبلب.
ً
منبئا ً
وتشير كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني إلى ثقة الفرد في قدرتو عمى تعمم المقررات
الدراسية بنجاح من خبلل التعمم االلكتروني  Online-Courcesوالتعمم الذاتي ( & Artino
)McCoach, 2008؛ حيث ترتبط كفاءة الذات ىنا باألداء األكاديمي واالنفعاالت المرتبطة
بالتعمم واستراتيجيات التعمم لدى طبلب الجامعة ( & Hayat, Shateri, Amini,
 ،)Shokrpour, 2020وتشير كفاءة الذات التكنولوجية المرتفعة إلى أن الفرد لديو المزيد
من المصادر التكنولوجية كالوسائل التكنولوجية مثل الكمبيوتر أو المصادر التكنولوجية غير
المادية كالمعرفة التكنولوجية ،وكذلك القدرة التكنولوجية المرتفعة (.)Al-Harthi, 2017
كما أنيا تتضمن العديد من األبعاد كتوظيف الكمبيوتر واالنترنت في عمميات التعمم.
ويرى الباحث أن كفاءة الذات التكنولوجية تعد أحد مجاالت كفاءة الذات لمتعمم
االلكتروني؛ حيث تشير كفاءة الذات التكنولوجية إلى اعتقادات الفرد حول قدرتو عمى
استخدام الكمبيوتر والتفاعل مع بيئات التعمم المعتمدة عمى األدوات التكنولوجية الحديثة
كاألجيزة الموحية وغيرىا ،كما ترتبط بسموك الفرد وأدائو عند استخدام ىذه األجيزة في أداء
وانجاز الميام ،كما تعد الكفاءة الكمبيوترية وكفاءة الذات المرتبطة باستخدام االنترنت شكمين
لكفاءة الذات التكنولوجية ،والتي ترتبط باتجاىات الفرد نحو الكمبيوتر وقمق الكمبيوتر ( Kuo
 ،)& Belland, 2019وتتضمن كفاءة الذات الكمبيوترية العديد من األبعاد منيا المثابرة
ووضع األىداف واستراتيجيات التكيف والمبادأة ( ،)Conrad & Munro, 2008وتتضمن
كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني كبلً من كفاءة الذات الكمبيوترية وكفاءة الذات التكنولوجية

أساسيا في
دور
وكفاءة الذات لتوظيف االنترنت ،حيث تمعب كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني ًا
ً
التعمم القائم عمى البيئات الرقمية واالنترنت ،فضبلً عن ارتباط العديد من العوامل النفسية
والسموكية بكفاءة الكمبيوترية كمخرجات التعمم وعمميات التعمم والبيئات القائمة عمى الكمبيوتر

( .)Moos & Azevedo, 2009وتركز أدبيات البحث في كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني
وعبر االنترنت عمى ثقة الطالب في قدرتو وكفاءتو في استخدام وتوظيف مياراتو الشخصية
الكمبيوترية والرقمية واالنترنت في عممية التعمم ،والتعامل مع المشكبلت التقنية وحميا،
والقدرة عمى تنمية الميارات التعميمية واألكاديمية من خبلل االنترنت ،وتوظيف األجيزة
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الرقمية المختمفة في التعمم االلكتروني  ،Onlineوالتفاعل بكفاءة مع المقررات االلكترونية،
وحل الواجبات والتكميفات واالختبارات االلكترونية المختمفة.

نفاءة الرات األنادميية
تشير كفاءة الذات إلى كيف يدرك الفرد قدرتو عمى أداء األنشطة الخاصة بكفاءة ،كما
تتمثل كفاءة الذات األكاديمية في معتقدات الطالب التي تتنبأ باألداء الدراسي ومستوى النجاح
األكاديمي لديو ( ،)Minter & Pritzker, 2017ويرى ) Bandura (1997أن كفاءة
الذات تشير إلى قدرة الفرد عمى أداء الميام في مجال محدد ،وأن الشخص قد يكون لديو
كفاءة ذاتية مرتفعة في أحد المجاالت دون غيرىا ،ويشير إلى أن ذوي كفاءة الذات المرتفعة
تحديا بالنسبة ليم ،كما أنيم يضعون أىدافًا عميا،
غالبا ما يقتربون من المواقف التي تمثل
ً
ً
ويبذلون الجيود ،ويواجيون الفشل ،وىذه كميا تعزز اإلنجازات الشخصية ،كما يرى أن
الطبلب ذوي الكفاءة المرتفعة يثقون في قدراتيم عمى تمبية المتطمبات األكاديمية ،ويخططون
وينظمون عمميم ،ويوجيون جيودىم نحو اليدف .وتشير كفاءة الذات األكاديمية إلى
معتقدات الطالب حول قدرتو عمى انجاز نتائج أكاديمية مقنعة داخل بيئة التعميم والتعمم
( ،)Metcalf & Wiener, 2018وتعرف بأنيا اعتقاد األفراد في أنفسيم بأنيم قادرون
عمى إكمال الميارات األكاديمية التي تطمب منيم بنجاح (،)Yazıcı & Altun, 2013
وتشير كفاءة الذات األكاديمية إلى المعتقدات الشخصية الخاصة عن قدرة الطالب عمى أن
ينظم وينسق وينجز الميام؛ كي يحصل عمى مستويات مرغوبة من األداء األكاديمي
(.)Feldman, Davidson, Ben-Naim, Maza, & Margalit, 2016
أيضا -في نجاح الطبلب عن طريق استخداميم
ويسيم معتقد كفاءة الذات ً -
استراتيجيات التعمم وسموكياتيم لطمب المساعدة األكاديمية التي يحتاجونيا ( & Girli
 ،)Ozturk, 2017وتعد كفاءة الذات لمطالب الجامعي ذي اإلعاقة ميمة كونيا تساعده في
طمب المساعدة والتفاعل األكاديمي كما تساعده عمى تطوير األىداف اال كاديمية ( Gore,
 .)Leuwerke, & Turley, 2006كما تمثل كفاءة الذات األكاديمية لمطالب المعاق
سمعيا أىمية كبيرة في مساره الدراسي حيث تمده بالمعتقدات اإليجابية الفاعمة في سبيل
ً
مواجية الصعوبات األكاديمية التي تقابمو والتي تعينو عمى تحقيق أىدافو الدراسية وتحقيق
النجاح المرغوب لما ترتبط بو من إيجابيات واتجاىات متعمقة بالنجاح األكاديمي واألداء
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الدراسي الجيد .وترتبط كفاءة الذات األكاديمية بمصادر الكفاءة الذاتية ،والتي تتمثل في خبرة
االتقان وخبرة اإلنابة واالقناع المفظي االجتماعي والحالة الفسيولوجية ،وذلك في إطار
السياقات االجتماعية المرتبطة بالتعمم ( & Gebauer, McElvany, Bos, Koller,
 ،)Schober, 2020كما تؤثر كفاءة الذات المرتفعة بشكل إيجابي عمى أداء الطالب،
وتتأثر بو في ذات الوقت ،وترتبط كفاءة الذات بمعتقدات الطالب حول ما يمكنو أداؤه من
ميارات بحثية محددة تحت ظروف أكاديمية محددة (.)Cheng, Tasi, & Liang, 2019
ميما في كفاءة الذات ،والتي تشير إلى معتقدات الفرد حول
وتمثل الثقة األكاديمية ً
جانبا ً
قدرتو عمى أداء الميام بمستوى مناسب لتحقيق أىدافو األكاديمية المحددة ،كما تعبر الميارة
األكاديمية عن المعرفة والميارة واالتجاىات والسموكيات التي يحتاجيا الطالب لتحقيق النجاح
األكاديمي ( ،)Dixon et al., 2020ويتمتع ذوو كفاءة الذات المرتفعة من الطبلب
بمستويات جيدة من التحدي الدراسي ،وااللتزام األكاديمي ،والتحكم في الجيود األكاديمية
الدراسية ،والتي تعد مكونات لصبلبة الطبلب األكاديمية ،كما ترتبط كفاءة الذات األكاديمية
لدى الطبلب بالشعور باألمل واالحتراق األكاديمي المنخفض (Ben-Naim, Laslo-
 .)Roth, Einva, Biran, & Margalit, 2017; Cheng et al., 2019ويرى
ميما في دعم دافعية الطمبة ذوي اإلعاقة
الباحث أن لمعتقدات كفاءة الذات األكاديمية ًا
دور ً
السمعية إلنجاز الميام األكاديمية واألنشطة الدراسية المختمفة ،وفي شحذ ىمة ىؤالء لتجاوز
أي تحديات ،أو صعوبات دراسية ،وىي ال شك كثيرة ومتعددة.

دزاسات وحبوخ سابكة:
أ  -دزاسات التعاطف مع الرات
ىدفت دراسة ) Long & Neff (2018إلى معرفة العبلقة بين التعاطف مع الذات
البا جامع ًيا متوسط
والتواصل األكاديمي والخوف من التقييم السمبي ،لعينة شممت  621ط ً
أعمارىم  ،21.2استخدمت مقياس  Neffلمتعاطف مع الذات ،وتوصمت إلى ارتباط إيجابي
دال بين التعاطف مع الذات وسموك التواصل األكاديمي ،وارتباط سمبي دال بين التعاطف
والخوف من التقييم السمبي ،وأن الخوف من التقييم يتوسط العبلقة بين التعاطف مع الذات
وسموك التواصل األكاديمي .وىدفت دراسة ) Yildirim & Demir (2019إلى معرفة عبلقة
التعاطف مع الذات ب إعاقة الذات والتسويف األكاديمي وقمق االختبار وتقدير الذات لعينة
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طالبا ،استخدمت عدة مقاييس من بينيا مقياس  Neffلمتعاطف مع الذات،
قواميا 801
ً

وتوصمت إلى وجود ارتباط سمبي دال بين التعاطف مع الذات ٍ
وكل من :إعاقة الذات والتسويف
األكاديمي وقمق االختبار ،وأن التعاطف مع الذات يسيم في التنبؤ بإعاقة الذات بنسبة %17
من نسبة التباينات .وىدفت دراسة

Sedighimornani, Rimes, & Verplanken

) (2019إلى تحديد عبلقة التعاطف مع الذات باليقظة العقمية والخجل لدى عينة من طبلب
طالبا بمتوسط عمر  ،27.6استخدمت مقياس  Neffالمختصر
الدراسات العميا قواميا ً 159
يجابيا باليقظة
لمتعاطف مع الذات ،وتوصمت إلى ارتباط التعاطف مع الذات
سمبيا بالخجل ،وا ً
ً

العقمية ،وأ ن التعاطف مع الذات يتوسط العبلقة بين اليقظة العقمية والخجل ،وأن بعد الحنو
عمى الذات منبئ قوي بالخجل لدى الطبلب.
وىدفت دراسة ) Yarnell, Neff, Davidson, & Mullarkey (2019إلى معرفة
الفروق بين الجنسين في التعاطف مع الذات لعينة من الطبلب قواميا  504بمتوسط 20.7
ومقياسا
عاما ،وعينة راشدين قواميا  ،968استخدمت مقياس  Neffلمتعاطف مع الذات،
ً
ً
لمدور الجنس وسمات الشخصية ،وتوصمت إلى وجود فروق دالة بين الجنسين (طبلب،
راشدين) في التعاطف مع الذات لصالح الذكور ،وعدم وجود فروق دالة بين الذكور (طبلب
وراشدين) في التعاطف ،وعدم وجود فروق دالة بين اإلناث (طالبات وراشدات) في التعاطف
مع الذات ،ووجود فروق في التعاطف مع الذات ترجع إلى الدور الجنسي (ذكوري ،أنثوي،
غير محدد) لصالح ذوي الدور الجنسي الذكوري .وىدفت دراسة & Stoeber, Lalova,
) Lumley (2020إلى بحث عبلقة التعاطف مع الذات بالكمالية العصابية والرفاه لعينة من
عاما ،استخدمت النسخة المختصرة لمقياس Neff
الطبلب قواميا  309بمتوسط ً 19.7
لمتعاطف ،وتوصمت إلى وجود ارتباط موجب دال بين التعاطف مع الذات والرفاه النفسي،
وارتباط سمبي بين التعاطف مع الذات والكمالية العصابية واالكتئاب ،وأن التعاطف مع الذات
يتوسط العبلقة بين الكمالية العصابية تجاه الذات واآلخرين والرفاه النفسي.
وىدفت دراسة ) Wilson, Weiss, & Shook (2020إلى دراسة التعاطف مع الذات
طالبا
واليقظة العقمية والذوق كعوامل وسيطة بين الدعم االجتماعي المدرك والرفاه بين ً 228

عاما ،استخدمت مقياس  Neffلمتعاطف ،وتوصمت إلى وجود ارتباط موجب
بمتوسط ً 19.8
دال بين التعاطف مع الذات ٍ
وكل من :الرفاه النفسي والسعادة واليقظة العقمية ،وارتباط سالب
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بين التعاطف مع الذات ٍ
وكل من االكتئاب والضغوط المدركة ،وأن التعاطف مع الذات يتوسط
العبلقة بين الدعم االجتماعي المدرك والرفاه النفسي .وىدفت دراسة Wei, Liu, Ko,
) Wang, & Du (2020إلى دراسة العبلقة بين التعاطف مع الذات وكل من الخجل النفسي
جامعيا ،استخدمت مقياس  Neffالمختصر،
طالبا
والضغوط النفسية لعينة قواميا 433
ً
ً
وتوصمت إلى وجود ارتباط سمبي دال بين التعاطف مع الذات والخجل النفسي والضغوط
النفسية ،وأن التعاطف مع الذات قد يكون بمثابة وسيط لتخفيف أي أثر سمبي لمضغوط
النفسية.

ب  -دزاسات التدفل األنادميي
ىدفت دراسة ) Ro et al. (2018إلى معرفة عبلقة أداء تعمم الطبلب بحالة التدفق
إحصائيا بين التدفق
جامعيا ،وقد توصمت إلى وجود ارتباط موجب دال
طالبا
لعينة 315
ً
ً
ً
النفسي واألداء األكاديمي لمطبلب متمثبلً في :مخرجات التعمم والتعمم المتوقع والميارات

المتوقعة ورضا الطبلب .وىدفت دراسة ) Sumaya & Darling (2018إلى قياس أثر
جامعيا ،قسموا في
طالبا
التدفق عمى التسويف األكاديمي واألداء األكاديمي لدى 14
ً
ً
مقياسا
مجموعتين :مجموعة التدفق المرتفع  6طبلب ،ومجموعة البل تدفق  8طبلب ،استخدم
ً

لمتدفق النفسي معدالً من مقياس  ،Csikszentmihalyiأظيرت النتائج فروقًا دالة بين

المجموعتين في التسويف األكاديمي واألداء األكاديمي؛ حيث كانت مجموعة التدفق أقل في
التسويف األكاديمي وأعمى في األداء األكاديمي مقارنة بالمجموعة األخرى ،كما أن التدفق

منبئ قوي بدرجات الطبلب وأدائيم األكاديمي .وىدفت دراسة ) Hong & Bae (2018إلى
دراسة عبلقة تدفق التعميم بكل من كفاءة الذات والضبط األكاديمي والمرونة المدرسية لطبلب
مقياسا لمتدفق التعميمي تضمن األبعاد التالية
طالبا ،استخدمت
الكميات الصحية ،شممت ً 252
ً
لمتدفق :تكامل التحديات والميارات ،تكامل السموك والوعي ،اليداف الواضحة ،التغذية المرتدة
الخاصة ،التركيز عمى الميام ،الشعور بالسيطرة ،فقدان الوعي ،الخبرة الذاتية اليادفة،
إحصائيا بين تدفق
االحساس بتشوه الوقت ،وقد أظيرت النتائج وجود ارتباط موجب دال
ً
التعميم ٍ
وكل من :كفاءة الذات ،والضبط األكاديمي ،والمرونة النفسية .وىدفت دراسة
) Borovey, et al. (2019إلى معرفة عبلقة التدفق بمستوى االنجاز والتعمم القائم عمى
عاما ،استخدمت
االستقصاء لدى  272من تبلميذ الصف الخامس ،متوسط أعمارىم ً 11.7
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مقياس  Jackson & Marshلمتدفق ،وأسفرت عن وجود ارتباط موجب بين التدفق
واالنجاز؛ حيث أظيرت فروقًا دالة في التدفق لصالح ذوي االنجاز المرتفع .وتوصمت دراسة

عيد ( ) 2019عن عبلقة التدفق النفسي بالتمكؤ األكاديمي واليقظة العقمية إلى وجود ارتباط
إحصائيا بين التدفق النفسي واليقظة العقمية من ناحية ،وسالب بين التدفق
موجب دال
ً
والتمكؤ األكاديمي لعينة  70طالبة جامعية ،استخدمت مقياس Jackson & Marsh
لمتدفق النفسي.
وتوصمت دراسة أحمد ( )2019إلى عدم وجود فروق دالة بين الجنسين في التدفق
النفسي ،والى وجود ارتباط موجب دال بين التدفق وجودة الحياة األكاديمية؛ حيث أسيم
طالبا وطالبة جامعية.
التدفق في التنبؤ بجودة الحياة األكاديمية لدى عينة قواميا 324
ً
وىدفت دراسة ) Moutinho et al. (2019إلى فحص عبلقة التدفق النفسي بالتحصيل
عاما،
طالبا وطالبة جامعية ،متوسط عمر 22.3
األكاديمي والرفاه الذاتي لدى 215
ً
ً
استخدمت مقياس  Jackson & Eklundلمتدفق النفسي ،وأسفرت النتائج عن وجود ارتباط
إحصائيا بين التدفق النفسي ٍ
وكل من األداء األكاديمي لمطبلب والذكاء الوجداني
موجب دال
ً
والسعادة .وىدفت دراسة ) Adil et al. (2020إلى دراسة الدور الوسيط لمتدفق في العبلقة
طالبا وطالبة بالجامعة ،بمتوسط عمر
بين رأس المال النفسي واإلنجاز األكاديمي لدى ً 300
عاما ،استخدمت مقياس  Engeser & Rheinbergلمتدفق النفسي ،وتوصمت
ً 22.13
إلى وجود تأثير إيجابي مباشر دال لمتدفق النفسي عمى اإلنجاز األكاديمي؛ حيث يتوسط
التدفق العبلقة بين رأس المال النفس واإلنجاز األكاديمي والتحصيل الدراسي لمطبلب ،كما
يوجد تأثير إيجابي مباشر دال لرأس المال النفسي عمى التدفق.

ز  -دزاسات نفاءة الرات (للتعله االلهرتوىي ،األنادميية)
تنوعت ىذه الدراسات ،ومنيا دراسة ) Ben-Naim et al. (2017والتي ىدفت إلى
تحديد عبلقة كفاءة الذات األكاديمية بالشعور بالتماسك واألمل واالحتراق األكاديمي لدى
طالبا وطالبة بدون صعوبات
طالبا وطالبة جامعية من ذوي صعوبات التعمم289 ،
149
ً
ً
تعمم ،وقد توصمت إلى وجود ارتباط موجب دال لكفاءة الذات األكاديمية باألمل والتماسك،
وارتباط سالب دال باالحتراق األكاديمي ،وأن الطمبة ذوي صعوبات التعمم لدييم مستوى أقل
من كفاءة الذات األكاديمية ،وأن ىناك فروقًا في كفاءة الذات األكاديمية لصالح الطالبات ،كما
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أنو يمكن التنبؤ ب كفاءة الذات األكاديمية من خبلل الشعور باألمل والتماسك .وىدفت دراسة
) Salazar & Hayward (2018إلى بحث عبلقة كفاءة الذات األكاديمية بكفاءة ذات حل
طالبا وطالبة جامعية ،استخدمت مقياس Chemers, Hu
المشكبلت والدوافع لعينة ً 160
إحصائيا بين
 and Garaciaلكفاءة الذات األكاديمية ،وتوصمت إلى وجود ارتباط موجب دال
ً
كفاءة الذات األكاديمية وكفاءة الذات حل المشكبلت والدوافع والمعدل المتوقع واألداء

األكاديمي عمى االختبار ،وأن كفاءة الذات األكاديمية منبئ قوي بالمعدل المتوقع.
وىدفت دراسة ) Kuo & Belland (2019إلى تحديد عبلقة كفاءة الذات األكاديمية
تكنولوجيا
بكفاءة الذات الكمبيوترية وكفاءة الذات لئلنترنت واالتجاىات نحو البيئات المدعومة
ً

طالبا وطالبة ،وقد توصمت إلى وجود ارتباط موجب
لدى عينة من طبلب الجامعة قواميا ً 460
إحصائيا بين كفاءة الذات األكاديمية ٍ
وكل من :كفاءة الذات التكنولوجية (الكمبيوترية
دال
ً
تكنولوجيا ،وأنو يمكن التنبؤ بكفاءة الذات
واالنترنت) واالتجاىات نحو بيئات التعمم المدعومة
ً
األكاديمية من خبلل كفاءة الذات التكنولوجية (الكمبيوترية واالنترنت) .وىدفت دراسة

) Cheng et al. (2019إلى معرفة عبلقة كفاءة الذات األكاديمية بالصبلبة األكاديمية
عاما ،استخدمت
لدى طبلب الدراسات العميا شممت ً 202
طالبا وطالبة ،بمتوسط عمر ً 33.7
مقياس  Pintrich and De Grootلكفاءة الذات األكاديمية ،والذي يقيس الكفاءة
األكاديمية من خبلل الفعالية الذاتية لمدراسة والفعالية الذاتية البحثية ،وتوصمت إلى وجود
إحصائيا بين كفاءة الذات األكاديمية ببعدييا والصبلبة األكاديمية بأبعادىا
ارتباط موجب دال
ً
(االلتزام وضبط الجيود والتحدي) ،وأنو يمكن التنبؤ بكفاءة الذات األكاديمية من الصبلبة
األكاديمية.
وىدفت دراسة ) Hayat et al. (2020إلى بحث العبلقة بين كفاءة الذات األكاديمية
واالنفعاالت المرتبطة بالتعمم واستراتيجيات التعمم ما وراء المعرفة واألداء األكاديمي لدى عينة
من طبلب الجامعة شممت  279طال ًبا ،وقد توصمت إلى أن كفاءة الذات األكاديمية تؤثر
بشكل مباشر عمى األداء األكاديمي واالنفعاالت المرتبطة بالتعمم لدى الطبلب .وىدفت دراسة
) Bai, Nie Y., & Lee (2020إلى معرفة عبلقة كفاءة الذات األكاديمية باالىتمام
وأىمية الميمة في ضوء أنماط سموكيات التعمم (المشاركة الصفية ،تنظيم الذات ما وراء
طالبا وطالبة بالمرحمة الثانوية بمتوسط
المعرفة ،سموك التجنب) لدى عينة شممت ً 1954
- 0341 -

التعاطف مع الذات كمنبئ بالتدفق األكاديمي وكفاءة الذات .......................................................

عاما ،وتوصمت إلى وجود ارتباط موجب دال بين كفاءة الذات األكاديمية وأىمية
ً 15.48
الميمة واالىتمام والمشاركة الصفية وتنظيم الذات وما وراء المعرفة ،وارتباط سالب دال مع
سموك التجنب ،وأن كفاءة الذات األكاديمية منبئ قوي بالمشاركة الصفية وتنظيم الذات ما
وراء المعرفة.

تعليل عاو على الدزاسات الشابكة:
من خبلل استعراض الدراسات السابقة يتضح التالي:
أ -معظم الدراسات تناولت التعاطف مع الذات في عبلقتو بالتواصل األكاديمي ،إعاقة الذات،
التسويف األكاديمي ،قمق االختبار ،الكمالية العصابية ،صعوبات تنظيم االنفعال ،اليقظة
العقمية ،الخوف من التقييم ،تقدير الذات ،الدور الجنسي ،الرفاه ،لدى طبلب الجامعة
وطمبة الدراسات العميا ،وقد استخدمت معظميا مقايس  Neffلمتعاطف مع الذات في
صورتو األصمية أو المختصرة ،وتوصمت إلى نتائج متضاربة فيما يخص الفروق بين
إيجابيا مع التواصل
الجنسين في التعاطف مع الذات ،كما توصمت إلى ارتباط التعاطف
ً
وسمبيا مع الخوف من التقييم السمبي
األكاديمي وتقدير الذات واليقظة العقمية والرفاه،
ً

وقمق االختبار والكمالية العصابية وصعوبات تنظيم االنفعال.

ب -معظم دراسات التدفق ركزت عمى التدفق النفسي ودراسة واحدة لتدفق التعمم ،وقد اىتمت
معظميا بعبلقة التدفق بأداء التعمم والتسويف األكاديمي وكفاءة الذات والضبط األكاديمي
والمرونة المدرسية وجودة الحياة الجامعية ،وتنوعت عيناتيا بين طمبة جامعة وابتدائي
وثانوي ،وبعضيا استخدم مقايس  Mihalyiلمتدفق ،وأخرى استخدمت مقياس Jackson
إيجابيا بأداء التعمم وكفاءة
 and Eklundلمتدفق وغيرىا ،وقد توصمت إلى ارتباط التدفق
ً
وسمبيا
الذات واألداء األكاديمي والمرونة المدرسية وجودة الحياة الجامعية والرفاه الذاتي،
ً

بالتسويف األكاديمي.

ج -ركزت دراسات كفاءة الذات االكاديمية عمى العبلقة بالشعور بالتماسك واألمل واالحتراق
األكاديمي وكفاءة ذات حل المشكبلت واستراتيجيات ما وراء المعرفة واألداء األكاديمي
وانماط سموكيات التعمم ،كما وجدت دراسة لكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني ،والتي ركزت
عمى كفاءة الذات الكمبيوترية وكفاءة الذات لمتعمم عبر االنترنت في عبلقتيا بكفاءة الذات
األكاديمية ،وتنوعت عينات ىذه الدراسات بين طمبة جامعيين وطمبة ثانوي وطمبة دراسات
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عميا ،واستخدمت مقاييس متعددة منيا مقياس  Pintrich and De Grootلكفاءة
الذات األكاديمية ،وغيرىا ،وتوصمت إلى ارتباط كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني بكفاءة
إيجابيا بكفاءة ذات حل المشكبلت والشعور باألمل
الذات األكاديمية ،وارتباط األخيرة
ً
والصبلبة األكاديمية واألداء األكاديمي.
د -ال توجد دراسة تناولت التعاطف مع الذات أو التدفق األكاديمي لدى الطبلب ذوي اإلعاقة
السمعية ،كما لم تتوفر دراسة حول كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني لدييم ،ومن ىنا تأتي
الدراسة الحالية لتسد ثغرة بحثية ميمة.

منوذز مكرتح للعالقة بني التعاطف مع الرات ومتغريات الدزاسة:
يقترح الباحث في ضوء ما سبق طرحو من إطار نظري ومن نتائج لمدراسات السابقة
نظريا لتفسير العبلقة بين التعاطف مع الذات والتدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم
نموذجا
ً
ً
االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية ،وذلك من خبلل الشكل التالي:

دور
حيث يفترض أن كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية تمعبان ًا
وسيطًا في العبلقة بين تعاطف الذات والتدفق األكاديمي لدى ذوي اإلعاقة السمعية؛ حيث
يؤثر التعاطف مع الذات بطريق مباشر أو غير مباشر من خبلل معتقدات كفاءة الذات لمتعمم

االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية عمى مستوى التدفق في الدراسة األكاديمية ،ويعمل
التعاطف مع الذات من خبلل مكوناتو الداخمية عمى دعم العديد من المعتقدات المرتبطة بثقة
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الفرد في قدراتو ومياراتو وطاقتو عمى العمل وعمى بذل المزيد من الجيد والوقت في سبيل
تحقيق النجاح األكاديمي المرغوب.

فسوض الدزاسة
إحصائيا عند مستوى ( )α ≤ .05بين درجات الطمبة
أ -توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة
ً
ذوي اإلعاقة السمعية في التعاطف مع الذات ودرجاتيم في ٍ
كل من :التدفق األكاديمي،
كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني ،كفاءة الذات األكاديمية.
إحصائيا عند مستوى ( )α ≤ .05بين متوسطات درجات الطمبة ذوي
ب -ال توجد فروق دالة
ً
اإلعاقة السمعية من الجنسين :ذكور واناث في ٍ
كل من :التعاطف مع الذات ،والتدفق
األكاديمي ،وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني ،وكفاءة الذات األكاديمية.
ج -تسيم درجات الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في التعاطف مع الذات في التنبؤ بصورة دالة
إحصائيا عند ( )α ≤ .05بدرجاتيم في ٍ
كل من :التدفق األكاديمي ،كفاءة الذات لمتعمم
ً
االلكتروني ،كفاءة الذات األكاديمية.

د -يوجد تأثير مباشر لمتعاطف مع الذات وتأثير غير مباشر من خبلل الدور الوسيط لكفاءة
إحصائيا عند
الذات لمتعمم االلكتروني ،وكفاءة الذات األكاديمية عمى التدفق األكاديمي دال
ً
مستوى ( )α ≤ .05لدى الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية.

اإلدساءات امليوذية للدزاسة:
أ  -ميور الدزاسة:
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي والتنبؤي الختبار صحة فروض الدراسة.

ب  -جمتنع الدزاسة:
عاما لمدراسة؛ حيث تم اختيار طبلب
يمثل طمبة الجامعة ذوي اإلعاقة السمعية
ً
مجتمعا ً
وطالبات جامعة الممك خالد من ذوي اإلعاقة السمعية والمقبولين ببرامج كميات المجتمع
مجتمعا لمدراسة.
بالجامعة 2020 -2019م
ً
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ز  -عيية الدزاسة:

-

طالبا وطالبة من ذوي اإلعاقة السمعية (متوسط
العيية االستطالعية :تضمنت 38
ً

-

طالبا وطالب ًة من ذوي اإلعاقة
العيية األساسية :تضمنت العينة الكمية لمدراسة 60
ً

عاما ،وانحراف معياري=  ،)1.15وذلك لتتأكد من صبلحية مقاييس
أعمارىم=ً 21.67
الدراسة وحساب صدقيا وثباتيا.
طالبا )31( ،طالب ًة ،متوسط أعمارىم
السمعية بجامعة الممك خالد ،بينيم ()29
ً
 21.65وانحراف  ،1.132والذين يدرسون بكميات المجتمع بالجامعة ،ويوضح جدول
( )1خصائص عينة الدراسة:

جدول ( )1الخصائص العمرية لعينتي الدراسة :ذكور واناث والتجانس بينيما في العمر وفقد السمع
متوسط فقط السمع بالديسيبل

العمر الزمني بالسنوات
متوسط

انحراف

قيمة

الداللة

متوسط

انحراف

قيمة

الداللة

العمر

معياري

"ت"

اإلحصائية

الفقد

معياري

"ت"

اإلحصائية

ذكور

29

21.76

1.455

.716

.477

88.65

3.86

.926

.415

إناث

31

21.55

.723

غير دال

87.80

3.23

الجنس العدد

غير دال

يتضح من جدول ( )1أن عينتي :الذكور واإلناث متجانستان في ٍ
كل من :العمر الزمني
ودرجة فقد السمع.

د  -أدوات الدزاسة:
 - 1مكياس التعاطف مع الرات (تعسيب الباسح)
استخدم الباحث النسخة المختصرة لمقياس  Neffلمتعاطف مع الذات ،وقد قدم Raes,
) et al. (2011ىذه النسخة المختصرة من المقياس األصمي ،والتي تضمنت  12مفردة
تقيس التعاطف مع الذات من خبلل األبعاد الستة الموجودة في النسخة األصمية( :الحنو
بالذات ،الحكم عمى الذات ،اإلنسانية المشتركة ،العزلة ،اليقظة ،التوحد المفرط) ،وقد تم
اختيارىم لمفردات النسخة المختصرة في ضوء تحديد أكثر مفردتين في كل مقياس فرعي
طا بالدرجة الكمية لممقياس األصمي والمقياس الفرعي لنفس المقياس األصمي ،والتي
ارتبا ً
وضوحا عن المقياس الفرعي الذي تنتمي إليو؛ بحيث يتضمن كل
تعكس وتعبر بشكل أكثر
ً
مقياس فرعي مختصر مفردتين ،وبالتالي يتضمن مقياس التعاطف في نسختو المختصرة 12
مفردة .ويتم االستجابة عمى مفردات المقياس بأحد البدائل الخمسة" :ال يحدث إطبلقًا" وتعطى
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دائما" وتعطى خمس درجات .كما يصحح المقياس في اتجاه األكثر
درجة واحدة ،إلى "يحدث ً
تعاطفًا مع الذات ،ويتضمن مقياس الحنو بالذات المفردتين ،6 ،2 :والحكم عمى الذات،11 :
 ،12واإلنسانية المشتركة ،10 ،5 :والعزلة ،8 ،4 :واليقظة ،7 ،3 :والتوحد المفرط9 ،1 :؛
بحيث تعكس تقديرات مفردات المقاييس الفرعية( :الحكم عمى الذات ،العزلة ،التوحد المفرط)
عند تقدير الدرجة الكمية لمقياس التعاطف مع الذات.
وقد قامت  Neffوزمبلؤىا بالتحقق من الصدق العاممي التوكيدي والخصائص
السيكومترية لمنسخة المختصرة لممقياس عمى عينة انجميزية بجامعة والية  Texasاألمريكية
طالبا وطالبة انجميزية متوسط أعمارىم 20.62
وعينة أخرى ىولندية ،تضمنت العينة ً 415
عاما ،وانحراف معياري  ،1.74بينيم  %7أمريكيين من أصول أفريقية ومثميم أمريكيين من
ً
طالبا وطالبة ىولندية
أصول أسيوية ومثميم أمريكيين من أصول ىندية ،باإلضافة إلى ً 271
عاما ،وانحراف معياري  ،1.25وأخرى  131متوسط أعمارىم
متوسط أعمارىم ً 18.14
عاما ،وانحراف  ،10.60وقد توصموا إلى أن معامل ألفا كرونباخ لممقياس ،0.86
ً 33.04
وتراوحت معامبلت ألفا كرونباخ لممقاييس الفرعية بين  ،0.45و  0.75لمعينة األمريكية،

ويتوفر لممقياس اتساق داخمي جيد؛ حيث تراوحت معامبلت ارتباط مفردات المقياس المختصر
بالدرجة الكمية في النسخة األصمية بين  ،0.68و  ،0.88والدرجة الكمية لمنسخة المختصرة
بين  ،0.80و  ،0.92وأن معامبلت االرتباط بين الدرجة الكمية لمنسخة األصمية والنسخة
المختصرة  ،0.98وكانت معامبلت االرتباط بين درجات المقاييس الفرعية لمنسخة األصمية
والنسخة المختصرة (الحنو بالذات مقابل الحكم عمى الذات ،واإلنسانية المشتركة مقابل العزلة،
واليقظة مقابل التوحد المفرط) عمى التوالي،0.89 ،0.98 ،0.93 ،0.91 ،0.90 ،0.89 :
وىي دالة عند  .0.001كما تراوحت معامبلت ارتباط مفردات المقياس المختصر بدرجة
المقياس الفرعي لمنسخة األصمية بين  ،0.87 ،0.71ودرجة المقياس الفرعي لمنسخة
المختصرة بين  ،0.93 ،0.81وكميا دالة عند  .0.001كما تراوحت معامبلت االرتباط بين
المقاييس الفرعية بين  ،0.66 ،0.25وىي دالة عند .)Raes et al., 2011( 0.001
استخدمت النسخة المختصرة في عدة دراسات :منيا دراسة )،Eichholz et al. (2020
ودراسة ) ،Sedighimornani et al. (2019ودراسة )،Stoeber et al. (2020

- 0346 -

التعاطف مع الذات كمنبئ بالتدفق األكاديمي وكفاءة الذات .......................................................

ودراسة ) ،Wei et al. (2020ودراسة ) ،Scoglio et al. (2018وغيرىا ،وقد ترجمت
ونظر لتوفر الكثير من األدلة لمناسبة ىذه النسخة لبلستخدام.
ًا
إلى عدة لغات

 -تعسيب مكياس التعاطف مع الرات Self-Compassion Scale

قام الباحث بترجمة وتعريب المقياس المختصر الستخدامو ألغراض الدراسة الحالية ،وقد
مر تعريب المقياس بعدة إجراءات ،ومنيا :الحصول عمى إذن من الباحثة األصمية Neff
لتعريب النسخة المختصرة واستخداميا في البيئة العربية عبر البريد اال لكتروني ،كما قام
الباحث بترجمة المقياس بنفسو ،ثم قام أستاذ ترجمة بكمية المغات والترجمة بإعادة ترجمة
المقياس من النسخة العربية المترجمة إلى المغة اإلنجميزية ،ثم التأكد من تتطابق الترجمة
اإلنجميزية من النص األصمي لمفردات المقياس (ترجمة عكسية) ،مع الحرص عمى سبلمة
الترجمة ،وقد قام الباحث بإعادة صياغة المقياس في قالب الكتروني لمتحقق من صدق وثبات
رونيا عمى عينة من
ومناسبة المقياس من خبلل نماذج Google؛ حيث تم التطبيق الكت ً
الطبلب ذوي اإلعاقة السمعية ،وفيما يمي توضيح لنتائج الصدق والثبات واالتساق الداخمي
لممقياس في الدراسة الحالية.

 صدم مكياس التعاطف مع الرات يف الدزاسة احلاليةتم التأكد من صدق مقياس التعاطف مع الذات من خبلل حساب معامل االرتباط بين
طالبا من ذوي اإلعاقة السمعية عمى المقياس الحالي ودرجاتيم عمى مقياس عبد
درجات ً 25
الرحمن ،الضبع ،العاصمي ،والعمري ( )2014الشفقة بالذات ،وىو تعريب لمنسخة األصمية
لمقياس  ،Neffحيث وجد أن معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطبلب عمى المقياسين
تساوي  .78وىو دالة عند مستوى  .01وىذا مؤشر جيد لصدق المقياس الحالي.

 ثبات مكياس التعاطف مع الرات يف الدزاسة احلاليةتم تحديد ثبات مقياس التعاطف مع الذات من عدة طرق؛ منيا :حساب Alpha-

 Cronbachومعامل التجزئة النصفية عن طريق  ،Guttman ،Spearman-Brownيوضح
جدول ( )2نتائج معامل ثبات المقياس الحالي:
يؼايم انثباث
انمًُت

خذول ()2
يؼايالث ثباث يمُاس انخؼاطف يغ انزاث ٌ=38
يؼايم Spearman-Brown Alpha-Cronbach
.76
.79
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يتضح من جدول ( )2أن لممقياس معامبلت ثبات مقبولة بداللة Alpha-

 ،Cronbachوالذي يساوي  ،.79والتجزئة النصفية عن طريق معادلة ،Spearman-Brown
والذي يساوي  .76ومعامل  ،Guttmanوالذي يساوي  .76وىي معامبلت ثبات مرتفعة.

 االتشام الداخلي ملكياس التعاطف مع الرات يف الدزاسة احلاليةتم حساب االتساق الداخمي لمقياس التعاطف مع الذات عن طريق معامبلت ارتباط
بيرسون بين درجات مفردات المقياس وأبعاده والدرجة الكمية ،وذلك بعد حذف درجة المفردة،
ويوضح جدول ( )3نتائج االتساق الداخمي لممقياس:
خذول ()3
يؼايالث اسحباط يفشداث أبؼاد انخؼاطف يغ انزاث بانبؼذ وانذسخت انكهُت نهًمُاس ٌ=38
انبؼذ بانًمُاس
انًفشدة بانًمُاس
انًفشدة بانبؼذ
انًفشدة
انبؼذ
**.56
*.37
**.89
2
انحُى
**.61
**.84
6
**.67**.56
*.40
11
انحكى
**.97
**.74
12
**.58
**.62
**.83
5
اإلَضاَُت
**.60
**.78
10
**.79**.70
**.91
4
انؼزنت
**.45
**.83
8
*.39
*.38
**.83
3
انُمظت
**.45
**.75
7
**.55**.54
**.82
1
انخىحذ
*.36
**.80
9
* دانت ػُذ  ** .05دانت ػُذ .01

يتضح من جدول ( )3أن لممقياس درجات جيدة من االتساق الداخمي ،حيث تراوحت
وتروحت معامبلت ارتباط المفردات
معامبلت االرتباط بين المفردات واألبعاد بين  ،.91 ،.74ا
بالدرجة الكمية لممقياس بين  ،97 ،.37بينما تراوحت معامبلت ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية
لممقياس بين  .79 ،.39وىي معامبلت ارتباط تراوحت داللتيا اإلحصائية بين .01 ،.05

 - 2مكياس التدفل األنادميي (إعداد الباسح)
طور الباحث مقياس التدفق األكاديمي لقياس خبرة التدفق في الدراسة والتعمم لدى
الطبلب ذوي اإلعاقة السمعية ،ويتضمن المقياس  15مفردة ،تقيس التدفق في الدراسة
والتعمم من خبلل األبعاد التالية :االستغراق في الدراسة ،ويشير إلى انشغال الطالب بدراستو
من أداء لمميام والواجبات والدروس واألنشطة األكاديمية المختمفة ،ويتضمن المفردات،1 :
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 ،10 ،13 ،7 ،4وبعد السيطرة عمى الموقف التعميمي ،ويشير إلى قدرة الطالب عمى السيطرة
والتحكم في معظم األنشطة الدراسية واألكاديمية والتحديات الجامعية المختمفة التي يتعرض
ليا ،ويتضمن المفردات ،14 ،11 ،8 ،5 ،2 :وبعد الوجدان األكاديمي ،ويشير إلى الجانب
الوجداني المتضمن لحالة ال متعة التي تتزامن مع أو تتبع سموك التدفق في الدراسة وتدفع
الطالب إلى تكرار نفس السموكيات األكاديمية مستقببلً ،ويتضمن المفردات،12 ،9 ،6 ،3 :

كثير ،أحيا ًنا،
دائماً ،ا
 ،15وىو مقياس تقرير ذاتي ،يجاب عن مفرداتو بأحد البدائل التاليةً :
نادر ،إطبلقًا ،وتتراوح الدرجات بين  6إلى  ،1وىي عبارات إيجابية؛ حيث يتم تصحيح
قميبلًً ،ا
المقياس في اتجاه التدفق األكاديمي المرتفع.

 بياء مكياس التدفل األنادمييوقد أعد الباحث المقياس الحالي في ضوء تصورات  Csikszentmihalyiلنظرية
االختبارت السابقة لمتدفق ،وأىميا :مقياس
ا
التدفق ،وقد تم مراجعة وتحميل المقاييس و
) Csikszentmihalyi (1998لمتدفق النفسي ،ومقياس

Maetin & Jackson

) (2008المختصر لحالة التدفق ،ومقياس ) Heutte & Fenouillet (2010لمتدفق في
السياق التعميمي ،والذي تضمن أربعة أبعاد لمتدفق شممت البعد المعرفي لمتدفق وادراك الوقت
والرفاه واألنا ،ومقياس ) Yoshida et al. (2013لحالة التدفق لمميام الوظيفية ،والذي
تضمن ثبلثة أبعاد فرعية شممت :إحساس السيطرة ،والخبرة االنفعالية اإليجابية ،واالستغراق
بسبب التركيز ،ومقياس باظة لمتدفق النفسي ( )2011والذي تضمن االبعاد األساسية لمتدفق
عند  ، Csikszentmihalyiوبالتالي قام الباحث بوضع تعريف إجرائي لمتدفق األكاديمي،
وتحديد أبعاده الثبلثة السابق ذكرىا ،وتحديد المفردات التي تغطي كل بعد منيا ،وقام بتحديد
االطار العام لممقياس من تعميمات وبدائل االستجابة ،واخضاعو إلجراءات تحديد صبلحيتو
لمتطبيق من بنية داخمية وصدق وثبات واتساق داخمي.

 صدم مكياس التدفل األنادميي يف الدزاسة احلاليةتم تحديد معامل صدق المقياس الحالي من خبلل اإلجراءين التاليين :صدق
المحكمين؛ حيث حازت مفردات المقياس عمى اتفاق بنسبة ( )%100ثبلثة من أساتذة
الصحة النفسية والتربية الخاصة ممن ليم دراسات في موضوع التدفق؛ حساب معامل االرتباط
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طالبا عمى المقياس الحالي لمتدفق ودرجاتيم عمى مقياس باظة لمتدفق
بين درجات 25
ً
النفسي ( ،)2011وقد وجد أنو يساوي  ،.73عند مستوى داللة .01

 ثبات مكياس التدفل األنادميي يف الدزاسة احلاليةتم حساب معامل ثبات  Alpha-Cronbachلممقياس وألبعاده الفرعية ،وكذلك
حساب التجزئة النصفية لممقياس من خبلل معادلة  ،Spearman-Brownومعامل
 ،Guttmanويوضح جدول ( )4نتائج ذلك:
خذول ()4
يؼايالث ثباث يمُاس انخذفك األكادًٍَ ٌ=38
انًمُاس Spearman-
بؼذ
بؼذ
بؼذ
Guttman
Brown
ككم
االصخغشاق انضُطشة انىخذاٌ
AlphaCronbach

.74

.86

.76

.90

.85

.84

يتضح من جدول ( )4أن لمقياس التدفق األكاديمي وأبعاده الفرعية معامبلت ثبات
مرتفعة ،حيث تراوح معامل  Alpha-Cronbachألبعاد مقياس التدفق بين  ،86 ،.74في
حين كان معامل  Alpha-Cronbachلممقياس ككل  ،.90وبمغ معامل Spearman-Brown

 ،.85ومعامل  ،.84 Guttmanوىي معامبلت ثبات مرتفعة.

 االتشام الداخلي ملكياس التدفل األنادميي يف الدزاسة احلاليةتم تحديد معامبلت االتساق الداخمي لمقياس التدفق األكاديمي عن طريق حساب
طالبا عمى مفردات وأبعاد مقياس التدفق األكاديمي
معامبلت ارتباط بيرسون بين درجات ً 38
والدرجة الكمية لممقياس ،وذلك بعد حذف درجة كل مفردة ،يوضح جدول ( )5نتائج ذلك:
خذول ()5
يؼايالث اسحباط يفشداث يمُاس انخذفك األكادًٍَ بانبؼذ انخابؼت نه وانذسخت انكهُت نهًمُاس ٌ=38
اسحباط يفشداث بؼذ انىخذاٌ
اسحباط يفشداث بؼذ انضُطشة
اسحباط يفشداث بؼذ االصخغشاق
بانًمُاس انًفشدة بانؼبذ بانًمُاس
بانبؼذ
انًفشدة بانبؼذ بانًمُاس انًفشدة
**.50 **.45
3
**.46
**.79
2
**.53 **.65
1
**.79 **.75
6
**.56
**.56
5
**.66 **.71
4
**.70 **.80
9
**.61
**.87
8
**.66 **.76
7
**.52 **.75
12
**.83
**.87
11
**.77 **.79
10
**.78 **.79
15
**.71
**.89
14
**.62 **.70
13
**.92
اسحباط انبؼذ
**.79
اسحباط انبؼذ
**.92
اسحباط انبؼذ
بانًمُاس
بانًمُاس
بانًمُاس
** دال ػُذ .01
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جيدا؛ حيث تراوحت جميع
يتضح من جدول ( )5أن لمقياس التدفق األكاديمي اتساقًا
داخميا ً
ً
جميعا دالة عند مستوى ..01
معامبلت االرتباط بين  ،.92 ،50وىي
ً

 - 3مكياس نفاءة الرات للتعله االلهرتوىي (تعسيب الباسح)

طور ) Zimmerman & Kulikowich (2016مقياس كفاءة الذات لمتعمم
االلكتروني  Online Learning self-efficacyبالمغة اإلنجميزية كمقياس تقرير ذاتي
لكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني لطبلب الجامعة ،متضم ًنا ثبلث مقاييس فرعية ،شممت :التعمم

في البيئات االلكترونية  ،Learning in the Online environmentويتضمن 10

مفردات ،وادارة الوقت  Time Managementويتضمن  5مفردات ،واستخدام التكنولوجيا
 ،Technology Useويتضمن  7مفردات ،ويتم االستجابة عمى مفردات المقياس من خبلل
تماما" وتعطى درجة واحدة ،إلى
ستة بدائل وفقًا لتدريج ليكرت ،تتراوح بين "غير موافق
ً
تماما" وتعطى ست درجات ،وقد قام معدا المقياس بالتحقق من معامبلت صدقو وثباتو
"موافق ً
عاما ،وقد وجدا
واتساقو الداخمي عمى ً 338
طالبا من طمبة الجامعة ،متوسط عمر ً 23.89
أن مفردات المقياس تتشبع عمى ثبلثة عوامل بعد تدوير المحاور (تحميل عاممي) تمثل

المقاييس الفرعية السابقة؛ حيث تشبعت المفردات،18 ،17 ،15 ،12 ،11 ،10 ،6 ،4 :
 22 ،21عمى العامل األول ،والذي تم تسميتو بالتعمم في البيئات االلكترونية ،بينما تشبعت
المفردات 20 ،19 ،16 ،9 ،8 :عمى العامل الثاني ،الذي تم تسميتو بإدارة الوقت ،وتشبعت
المفردات 14 ،13 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1 :عمى العامل الثالث ،والذي تم تسميتو استخدام
التكنولوجيا ،ك ما تم حساب ألفا كرونباخ لممقاييس الفرعية لممقياس؛ حيث بمغ معامل ألفا
كرونباخ لممقاييس الفرعية الثبلثة 0.84 ،0.85 ،0.89 :عمى التوالي .ويتوفر لممقياس
اتساق داخمي جيد؛ حيث تراوحت معامبلت االرتباط بين المقاييس الفرعية بين ،0.52
 ،0.74وىي دالة عند  .0.01وقد تم استخدام المقياس في أكثر من دراسة ،وتم ترجمتو إلى
أكثر من لغة ( Yavuzalp & Bahcivan, 2020; Zimmerman & Kulikowich,
.)2016

 تعسيب مكياس نفاءة الرات للتعله االلهرتوىيقام الباحث بترجمة مقياس كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني إلى المغة العربية ،والتحقق من
صدقو وثباتو ،ومناسبتو لطبلب الجامعة ذوي اإلعاقة السمعية في البيئة العربية ،حيث تم
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طالبا وطالبة
تطبيقو عمى عينة من طبلب الجامعة بالمممكة العربية السعودية ،شممت ً 38
من ذوي اإلعاقة السمعية بجامعة الممك خالد ،وذلك لمتأكد من صبلحيتو.

وقد قام الباحث بالحصول عمى إذن كتابي من الباحثين عبر البريد اإللكتروني لترجمة
المقياس واستخدامو في البيئة العربية؛ حيث تم ترجمة المقياس إلى المغة العربية :المفردات
والتعميمات وبدائل االستجابة  ،ثم تم عرض الترجمة عمى أحد أساتذة الترجمة بكمية المغات
والترجمة بالجامعة؛ لمتأكد من دقة الترجمة ،ثم طمب من آخر إعادة ترجمتو إلى المغة
اإلنجميزية (ترجمة عكسية) ،وقام الباحث بمطابقة الترجمة بالنص األصمي لممفردات؛ لمتأكد
من حسن المطابقة ،وقد تم إعادة صياغة المقياس مع اختصار بدائل االستجابة إلى خمسة
بدائل بدالً من ستة بدائل كما ىو في النص األصمي ،وقد تم ذلك في الترجمة التركية لممقياس
جاىز لمتطبيق المبدئي من
ًا
( ،)Yavuzalp & Bahcivan, 2020ومن ثم أصبح المقياس
إلكترونيا عبر خدمة نماذج
خبلل الدراسة االستطبلعية لممقياس؛ حيث تم تطبيق المقياس
ً
 Googleاإللكترونية؛ لمتأكد من وضوح المفردات وسبلمتيا وصبلحيتيا ،وحساب معامبلت

الصدق والثبات واالتساق الداخمي لممقياس .وفيما يمي توضيح لصدق وثبات مقياس كفاءة
الذات لمتعمم االلكتروني في الدراسة الحالية:

 صدم مكياس نفاءة الرات للتعله االلهرتوىي يف الدزاسة احلاليةمؤشر لصدق المقياس الحالي؛ حيث يحتوي المقياس عمى
ًا
يعد صدق المحتوى
المفردات التي تعبر عن اعتقادات الطبلب حول التعمم في البيئات االلكترونية والتعامل مع
التكنولوجيا وادارة وقت التعمم االلكتروني بكفاءة ،وىذا مؤشر مقبول لصدق المقياس الحالي.

 ثبات مكياس نفاءة الرات للتعله االلهرتوىي يف الدزاسة احلاليةتم تحديد ثبات مقياس كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني من عدة طرق ،منيا :معامل
ثبات  ،Alpha-Cronbachوالتجزئة النصفية المحسوبة عن طريق ،Spearman-Brown
 ،Guttmanويوضح جدول ( )6نتائج معامبلت ثبات المقياس:
خذول ()6
يؼايالث ثباث يمُاس كفاءة انزاث االنكخشوَُت ٌ=38
بؼذ
انًمُاس Spearman-
بؼذ
Guttman
بؼذ انخؼهى إداسة
Brown
ككم
انخكُىنىخُا
انىلج
AlphaCronbach

.94

.90

.85
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يتضح من جدول ( )6أن لمقياس كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني درجات جيدة من الثبات؛
حيث تراوح معامل  Alpha-Cronbachلممقاييس الفرعية بين  ،.96 ،.85كما أن معامل
ثبات التجزئة النصفية المحسوب عن طريق معادلة  Spearman-Brownيساوي ،.96
ومعامل  Guttmanيساوي  ،.96وىي معامبلت ثبات مرتفعة.

 االتشام الداخلي ملكياس نفاءة الرات للتعله االلهرتوىي يف الدزاسة احلاليةتم حساب االتساق الداخمي لمقياس كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني من خبلل حساب
معامبلت ارتباط بيرسون بين درجات الطمبة (ن= )38عمى مفردات وأبعاد مقياس كفاءة الذات
لمتعمم االلكتروني والدرجة الكمية لممقياس ،ويوضح جدول ( )7نتائج ذلك:
خذول ()7
يؼايالث اسحباط يفشداث يمُاس كفاءة انزاث نهخؼهى االنكخشوٍَ بأبؼادها وانًمُاس ٌ=38
اسحباط يفشداث بؼذ إداسة انىلج اسحباط يفشداث بؼذ انخكُىنىخُا
اسحباط يفشداث بؼذ انخؼهى
بانًمُاس
بانًمُاس انًفشدة بانبؼذ
بانًمُاس انًفشدة بانبؼذ
انًفشدة بانبؼذ
**.54 **.54
1
**.87 **.93
8
**.79
**.82
4
**.81 **.81
2
**.81 **.90
9
**.80
**.82
6
**.82 **.82
3
**.78 **.72
16
**.80
**.84
10
**.77 **.76
5
**.80 **.81
19
**.79
**.84
11
**.74 **.79
7
**.75 **.88
20
**.69
**.74
12
**.51 **.59
13
**.79
**.74
15
**.66 **.72
14
**.82
**.80
17
**.67
**.73
18
**.91
**.89
21
**.78
**.82
22
**.96
اسحباط انبؼذ
**.94
اسحباط انبؼذ
اسحباط انبؼذ بانًمُاس **.98
بانًمُاس
بانًمُاس
** دال ػُذ .01

يتضح من جدول ( )7أن لمقياس كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني درجة جيدة من
االتساق الداخمي؛ حيث تراوحت جميع معامبلت االرتباط بين المفردات واألبعاد والمقياس بين
إحصائيا عند مستوى ..01
جميعا دالة
 .98 ،.51وىي
ً
ً

 - 4مكياس نفاءة الرات األنادميية (إعداد الباسح)

طور الباحث مقياس كفاءة الذات األكاديمية لقياس اعتقادات الطالب ذي اإلعاقة
السمعية حول قدرتو عمى أداء الميام واألنشطة األكاديمية المختمفة ومثابرتو وقدراتو حول
مواجية التحديات والصعوبات الدراسية وانجاز األىداف الدراسية المرغوبة ،ويتكون المقياس
- 0353 -

التعاطف مع الذات كمنبئ بالتدفق األكاديمي وكفاءة الذات .......................................................

في صورتو النيائية من  15مفردة ،تقيس كفاءة الذات األكاديمية من خبلل ثبلث أبعاد
فرعية :أداء الميام األكاديمية ،ويشير إل اعتقاد الطالب حول قدرتو عمى أداء ميامو
األكاديمية في الوقت المحدد ،واشتمل عمى المفردات ،15 ،13 ،10 ،7 ،4 ،1 :وبعد
مواجية التحديات والصعوبات الدراسية ،ويشير إلى اعتقاد الطالب في ميارتو عمى تجاوزه
الصعوبات المتعمقة بدراستو ،واشتمل عمى المفردات ،14 ،11 ،8 ،5 ،2 :وبعد األداء في
االختبارات ،ويشير إلى اعتقاد الطالب في قدرتو عمى أداء االختبارات الدراسية واجتيازىا
بنجاح ،واشتمل عمى المفردات ،12 ،9 ،6 ،3 :وىو اختبار تقرير ذاتي يتم االستجابة عمى
مفرداتو من خبلل خمسة بدائل :ال تنطبق عمى االطبلق ،ال تنطبق ،تنطبق بدرجة قميمة،
تماما ،وتتراوح درجات المفردات بين  ،5 ،1كما أن جميع المفردات إيجابية،
تنطبق ،تنطبق ً
ويصحح المقياس في االتجاه اإليجابي؛ حيث تدل الدرجة المرتفعة عمى المقياس عمى كفاءة
ذات أكاديمية مرتفعة.
وقد تم إعدا د المقياس في ضوء األطر النظرية حول كفاءة الذات العامة وكفاءة الذات
األكاديمية عند  ،Banduraكما تم االستفادة من المقاييس السابقة ،ومنيا مقياس
) Nielsen, Dammeyer, Vang & Makransky (2018لمذات األكاديمية ،وقائمة
) Gore et al. (2006لكفاءة الذات لطبلب الجامعة ،باإلضافة إلى األطر النظرية لذوي
اإلعاقة السمعية وخصائصيم؛ حيث لم يحصل الباحث عمى مقياس مناسب لتحقيق أىداف
الدراسة الحالية .وقد خضع المقياس إلجراءات متعددة لمتحقق من مناسبتو وحساب صدقو
وثباتو واتساقو الداخمي كمؤشرات لجودة المقياس.

 صدم مكياس نفاءة الرات األنادميية يف الدزاسة احلاليةحازت مفردات مقياس كفاءة الذات األكاديمية عمى اتفاق ثبلثة من أساتذة عمم النفس
والصحة النفسية بنسبة  %100مع بعض التعديبلت في صياغة المفردات ،كما تم حساب
طالبا عمى المقياس الحالي ودرجاتيم عمى مقياس التدفق
معامل اال رتباط بين درجات ً 25
النفسي لباظة ( ،)2011وىو يساوي  .68وىو دال عند مستوى داللة  .01فضبلً عن
الصدق الظاىر لممقياس؛ حيث أن جميع مفردات المقياس تعبر عن اعتقاد الطالب في قدرتو

وميارتو عمى التعمم وانجاز الميام الدراسية واألكاديمية المختمفة.
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 ثبات مكياس نفاءة الرات األنادميية يف الدزاسة احلاليةتم حساب ثبات المقياس من عدة طرق ،منيا :معامل  Alpha-Cronbachلممقياس
ككل وأبعاده الداخمية ،ومعامل التجزئة النصفية عن طريق معادلة Spearman-Brown

ومعامل  ،Guttmanويوضح جدول ( )8نتائج حساب معامل ثبات المقياس كما يمي:

AlphaCronbach

خذول ()8
يؼايالث ثباث يمُاس كفاءة انزاث األكادًَُت ٌ=38
انًمُاس Spearman-
بؼذ
بؼذ
بؼذ
Brown
ككم
انًهاو انخحذَاث االخخباساث
.82
.85
.84
.85
.88

Guttman
.81

يتضح من جدول ( )8أن لمقياس كفاءة الذات األكاديمية درجات مرتفعة من الثبات
بداللة معامل  Alpha-Cronbachحيث تراوح بين  .88 ،.84لؤلبعاد الثبلثة لممقياس.85 ،
لممقياس ككل ،كما أن معامل  Spearman-Brownيساوي  ،.82ومعامل  Guttmanيساوي
 .81وىي معامبلت ثبات مرتفعة.

 االتشام الداخلي ملكياس نفاءة الرات األنادميية يف الدزاسة احلاليةتم حساب معامبلت ارتباط بيرسون بين درجات العينة االستطبلعية عمى مفردات
وأبعاد المقياس والدرجة الكمية ،وذلك بعد حذف درجة المفردة ،ويوضح جدول ( )9نتائج ذلك:
خذول ()9
يؼايالث اسحباط يفشداث يمُاس كفاءة انزاث األكادًَُت بانًمُاس وانبؼذ انخابؼت نه ٌ=38
اسحباط يفشداث بؼذ انخحذَاث اسحباط يفشداث بؼذ انخمُُى
اسحباط يفشداث بؼذ انًهاو
بانًمُاس
انًفشدة بانبؼذ بانًمُاس انًفشدة بانبؼذ بانًمُاس انًفشدة بانبؼذ
*.40 **.58
3
**.60 **.66
2
**.45 **.46
1
**.58 **.67
6
**.49 **.60
5
**.50 **.76
4
**.60 **.78
9
**.42 **.63
8
**.69 **.64
7
**.65 **.67
12
**.76 **.73
11
**.59 **.51
10
*.34 **.54
14
**.81 **.82
13
**.62 **.82
15
**.84
االسحباط
**.85
االسحباط
االسحباط بانًمُاس **.88
بانًمُاس
بانًمُاس
* دانت ػُذ  ** .05دانت ػُذ .01

يتضح من جدول ( )9أن جميع معامبلت االرتباط بين المفردات وأبعادىا والدرجة
الكمية لممقياس تراوحت بين  .88 ،.40وىي دالة عند مستوى ( ،)α ≤ .05وىذا يشير إلى
توفر درجات مقبولة من االتساق الداخمي لممقياس.
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األساليب اإلسصائية املشتددمة يف الدزاسة احلالية:
استخدم الباحث حزمة البيانات اإلحصائية  ،SPSS-25وذلك إلجراء التحميبلت
اإلحصائية لمدراسة؛ حيث تم استخدام تحميل االنحدار البسيط ومعامبلت االرتباط واختبار "ت"
لعينتين مستقمتين ،كما تم استخدام برنامج  AMOSالممحق بحزمة البيانات  SPSSلتحميل
المسار ،وقد تم جدولة البيانات والوقوف عمى اعتداليتيا –التوزيع الطبيعي -عن طريق
اختبار  ،kolmogorov-Smirnovوبالتالي تم الحصول عمى نتائج الدراسة.

ىتائر الدزاسة:
اليتائر املتعلكة بشؤال وفسض الدزاسة األول:
لئلجابة عن السؤال األول لمدراسة تم اختبار صحة الفرض األول ،والذي ينص عمى
إحصائيا عند مستوى ( )α ≤ .05بين درجات الطمبة ذوي
"توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة
ً
اإلعاقة السمعية في التعاطف مع الذات ودرجاتيم في ك ٍل من :التدفق األكاديمي ،كفاءة الذات
لمتعمم االلكتروني ،كفاءة الذات األكاديمية"؛ حيث تم تطبيق معامل ارتباط بيرسون بين درجات
العينة الكمية لمدراسة عمى مقياس التعاطف مع الذات ودرجاتيم في ٍ
كل من" التدفق

األكاديمي ،كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني (الكفاءة االلكترونية) ،كفاءة الذات األكاديمية.
ويوضح جدوال ( )12( ،)11نتائج ذلك:
خذول ()11
لُى يؼايالث االسحباط بٍُ انخؼاطف يغ انزاث وك ٍم يٍ :انخذفك األكادًٍَ وكفاءة انزاث نهخؼهى االنكخشوٍَ وكفاءة
انزاث األكادًَُت وأبؼادها انفشػُت ٌ= 60
انخؼاطف يغ انزاث
انًخغُش
انحكى
انحُى
**.57- **.71
انخذفك االصخغشاق
**.63- **.65
األكادًٍَ انضُطشة
**.55- **.65
انىخذاٌ
انذسخت انكهُت **.66- **.76
**.64- **.65
انكفاءة انخؼهى
**.69- **.71
اإلنكخشوَُت انىلج
انخكُىنىخُا **.67- **.68
انذسخت انكهُت **.69- **.70
**.57- **.55
انكفاءة انًهاو
**.35.21
األكادًَُت انخحذَاث
*.30.24
االخخباساث
انذسخت انكهُت **.51- **.44

اإلَضاَُت
**.49
**.57
**.57
**.61
**.54
**.49
**.56
**.56
**.46
.19
.21
**.38

انؼزنت
**.59**.60**.61**.68**.63**.60**.66**.66**.52*.26*.26**.45-

** دانت ػُذ  * .01دانت ػُذ .05
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انُمظت
**.53
**.69
**.50
**.64
**.65
**.64
**.68
**.68
**.46
*.28
.17
**.39

انخىحذ
.1.16.21.15**.33.15*.27*.28.24*.28*.25*.29-

انذسخت انكهُت
**.61
**.69
**.63
**.73
**.70
**.68
**.72
**.73
**.57
*.31
*.28
**.50
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يتضح من جدول ( )11أن جميع معامبلت االرتباط بين درجات العينة الكمية لمدراسة

في التعاطف مع الذات ودرجاتيم في ٍ
كل من :التدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم
إحصائيا عند مستوى ()α ≤ .05؛
االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية وأبعادىا الفرعية دالة
ً
فيما عدا بعض معامبلت االرتباط ،ومنيا :معامبلت االرتباط بين درجات العينة عمى في بعد
التوحد في التعاطف مع الذات وجميع أبعاد التدفق األكاديمي ،وبين بعد إدارة الوقت في كفاءة
الذات لمتعمم االلكتروني وبعد الميام األكاديمية في كفاءة الذات األكاديمية ،وبين بعدي:
الحنو عمى الذات واإلنسانية المشتركة في التعاطف مع الذات وبعدي :التحديات واالختبارات
في كفاءة الذات األكاديمية ،حيث لم تصل إلى الداللة اإلحصائية المعتمدة ،وىذه النتائج
تحقق صحة الفرض األول إلى ٍ
حد كبير.
خذول ()12
لُى يؼايالث االسحباط بٍُ انخذفك األكادًٍَ وكفاءة انزاث نهخؼهى االنكخشوٍَ وكفاءة انزاث األكادًَُت
وأبؼادها انفشػُت ٌ= 60
انًخغُش
انخذفك االصخغشاق
األكادًٍَ انضُطشة
انىخذاٌ
انذسخت انكهُت
انكفاءة انًهاو
األكادًَُت انخحذَاث
االخخباساث
انذسخت انكهُت

انذسخت
انكفاءة االنكخشوَُت
انىلج انخكُىنىخُا انكهُت
انخؼهى
**.65
**.61 **.68 **.59
**.81
**.80 **.76 **.78
**.62
**.59 **.66 **.55
**.78
**.74 **.79 **.72
**.61
**.57 **.66 **.54
**.34
*.28 *.32 **.36
**.34
*.26 *.30 **.37
**.54
**.48 **.56 **.52

انذسخت
انكفاءة األكادًَُت
انًهاو انخحذَاث االخخباساث انكهُت
**.60
*.67 **.34 **.54
.20
.22
.15
.15
*.28
**.34
.18
.20
**.48
**.54 *.29 **.41

** دانت ػُذ  * .01دانت ػُذ .05

يتضح من جدول ( )12أن جميع قيم معامبلت االرتباط بين التدفق األكاديمي وكفاءة
إحصائيا عند مستوى ()α ≤ .05؛
الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية دالة
ً
باستثناء بعض معامبلت االرتباط؛ مثل معامبلت ارتباط بعد السيطرة في التدفق بجميع أبعاد
كفاءة الذات األكاديمية ،وبعد الوجدان األكاديمي في التدفق ببعدي :الميام األكاديمية
والتحديات الدراسية في كفاءة الذات األكاديمية؛ حيث لم تصل إلى الداللة اإلحصائية
المعتمدة .وىذه النتائج تحقق صحة الفرض األول لمدراسة بشكل كبير ،كما تتفق مع نتائج
بعض الدراسات السابقة ،ومنيا :دراسة ) ،Hong & Bae (2018ودراسة Moutinho et
) ،al. (2019ودراسة ) ،Kuo & Belland (2019ودراسة ).Long & Neff (2018
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اليتائر املتعلكة بشؤال وفسض الدزاسة الجاىي:
لئلجابة عن السؤال الثاني لمدراسة تم اختبار صحة الفرض الثاني والذي نصو "ال توجد
إحصائيا عند مستوى ( )α ≤ .05بين متوسطات درجات الطمبة ذوي اإلعاقة
فروق دالة
ً
السمعية من الجنسين :ذكور واناث في ٍ
كل من :التعاطف مع الذات ،التدفق األكاديمي ،كفاءة
الذات لمتعمم االلكتروني ،كفاءة الذات األكاديمية" ،حيث تم استخدام اختبار "ت" T-test
لتحديد الفروق بين متوسطات درجات عينتي :الذكور واإلناث من طمبة الجامعة ذوي اإلعاقة

السمعية في ٍ
كل من :التعاطف مع الذات ،التدفق األكاديمي ،كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني،
كفاءة الذات األكاديمية  ،ويوضح جدول ( )10نتائج ذلك:
خذول ()10
كم يٍ :انخؼاطف يغ انزاث
َخائح لًُت  T-testنذالنت انفشوق بٍُ يخىصطاث دسخاث اندُضٍُ فٍ ٍ
وانخذفك األكادًٍَ ،كفاءة انزاث نهخؼهى االنكخشوٍَ ،كفاء انزاث األكادًَُت
انخؼاطف يغ انزاث
انخذفك األكادًٍَ
كفاءة انزاث
االنكخشوَُت
كفاءة انزاث األكادًَُت

اندُش

انؼذد

يخىصط انذسخاث

االَحشاف انًؼُاسٌ

ركىس
إَاد
ركىس
إَاد
ركىس
إَاد
ركىس
إَاد

29
31
29
31
29
31
29
31

42.724
40.781
70.172
66.129
86.724
84.742
74.965
73.355

5.2569
7.5575
12.2389
10.0324
18.009
19.976
7.5474
9.7178

لًُت
"ث"
1.095
1.403
0.403
0.714

انذالنت
.28
غُش دانت
.166
غُش دانت
.69
غُش دانت
.478
غُش دانت

إحصائيا بين متوسطات درجات
يتضح من جدول ( )10أن جميع قيم اختبار "ت" غير دالة
ً
عينتي الدراسة :الذكور واإلناث من الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في ٍ
كل من :التعاطف مع
الذات والتدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية ،وىذه
النتائج تحقق صحة الفرض الثاني لمدارسة ،وتجيب عن سؤاليا الثاني ،وىذه النتائج تتفق
مع نتائج دراسة ) ،Moutinho et al. (2019ودراسة أحمد ( )2019فيما يتعمق بعدم
وجود فروق بين الجنسين في التدفق ،وال تتفق مع نتائج دراسة )Yarnell et al. (2019
فيما يتعمق بالفروق بين الجنسين في التعاطف مع الذات ،كما ال تتفق مع نتائج دراسة
) Cheng et al. (2019) ،Ben-Naim et al. (2017فيما يتعمق بالفروق بين
الجنسين في كفاءة الذات األكاديمية.
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اليتائر املتعلكة بشؤال وفسض الدزاسة الجالح:
لئلجابة عن السؤال الثالث لمدراسة تم اختبار صحة الفرض الثالث ،والذي نصو "تسيم
إحصائيا
درجات الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في التعاطف مع الذات في التنبؤ بصورة دالة
ً

عند مستوى ( )α ≤ .05بدرجاتيم في التدفق األكاديمي ،كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني،

كفاءة الذات األكاديمية"؛ حيث تم إجراء تحميل االنحدار البسيط لمتعاطف مع الذات عمى ٍ
كل

من :التدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية ،ويوضح
جدوال ( )14( ،)13نتائج تحميل االنحدار لتحديد قيم التنبؤ بالتدفق األكاديمي وكفاءة الذات
لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية من خبلل درجات الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في
التعاطف مع الذات ،وذلك كما يمي:
خذول سلى ()13
ححهُم حباٍَ اَحذاس انخؼاطف يغ انزاث ػهً انخذفك األكادًٍَ وكفاءة انزاث نهخؼهى االنكخشوٍَ وكفاءة
انزاث األكادًَُت نذي انؼُُت انكهُت ٌ=60
لًُت
يخىصط
دسخاث
يدًىع
يصذس
انًخغُش
يضخىي انذالنت
"ف"
انًشبؼاث
انحشَت
انًشبؼاث
انخباٍَ
انخابغ
3446.138
1
3446.138
االَحذاس
انخذفك
األكادًٍَ
.0001
65.438
52.663
58
3054.445
انبىالٍ
59
6500.583
انكهٍ
8854.921
1
8854.921
كفاءة انزاث االَحذاس
نهخؼهى
.0001
68.949 128.426
58
7448.729
انبىالٍ
االنكخشوٍَ
59
16303.65
انكهٍ
832.123
1
832.123
كفاءة انزاث االَحذاس
األكادًَُت
.0001
19.191
43.360
58
2514.877
انبىالٍ
59
3347.00
انكهٍ

يتضح من جدول ( )13ومن خبلل داللة النسب الفائية إسيام الدرجة الكمية
لمتعاطف مع الذات في التنبؤ بالتدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات
إحصائيا
األكاديمية لدى العينة الكمية لمدراسة؛ حيث تشير جميع قيم "ف" إلى وجود تباين دال
ً

عند مستوى داللة  ،.0001وىو ما يشير إلى إمكانية التنبؤ بدرجات التدفق األكاديمي
وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية من خبلل درجات التعاطف مع الذات،
كما يوضح جدول ( )14معامبلت االنحدار المعيارية والبلمعيارية لمتنبؤ:
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خذول سلى ()14
يؼايالث االَحذاس انًؼُاسَت واناليؼُاسَت نهخُبؤ بانخذفك األكادًٍَ وكفاءة انزاث نهخؼهى االنكخشوٍَ
وكفاءة انزاث األكادًَُت نذي انؼُُت انكهُت نهذساصت ٌ=60
انًخغُشاث
انًخغُش انخابغ
انًضخمهت
انخذفك األكادًٍَ ثابج االَحذاس
انخؼاطف يغ انزاث
كفاءة انزاث نهخؼهى ثابج االَحذاس
االنكخشوٍَ انخؼاطف يغ انزاث
ثابج االَحذاس
كفاءة انزاث
األكادًَُت انخؼاطف يغ انزاث

يؼايم يؼايم االَحذاس انخطأ
انخحذَذ اناليؼُاسٌ انًؼُاسٌ
7.129
12.915
.53
.167
1.354
11.133
2.990.54
.261
2.170
6.469
46.408
.25
.152
.665

يؼايم االَحذاس لًُت
"ث"
انًؼُاسٌ
1.812
8.089
.728
.2698.304
.737
7.174
4.381
.499

يضخىي
انذالنت
.07
.0001
.78
.0001
.0001
.0001

يتضح من جدول ( )14أن درجات التعاطف مع الذات تسيم في تباين درجات ٍ
كل

من :التدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية؛ حيث أسيمت
درجات التعاطف مع الذات في تباين درجات التدفق األكاديمي بمقدار  .53بنسبة تحديد
 %53مما يدل عمى أن  %53من تباين درجات التدفق األكاديمي راجع إلى تباين درجات
التعاطف مع الذات ،وبالتالي يمكن صياغة معادلة االنحدار لمتنبؤ كما يمي :التدفق
األكاديمي= ثابت االنحدار +معامل االنحدار المعياري  xالمتغير المستقل =
 x .728 +12.915التعاطف مع الذات .كما أسيمت درجات التعاطف مع الذات في تباين
درجات كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني بمقدار  .54بنسبة تحديد  %54مما يدل عمى أن
 % 54من تباين درجات كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني راجع إلى تباين درجات التعاطف مع
الذات ،وبالتالي يمكن صياغة معادلة االنحدار لمتنبؤ كما يمي :كفاءة الذات لمتعمم
االلكتروني= ثابت االنحدار +معامل االنحدار المعياري  xالمتغير المستقل = 2.990-
 x .734 +التعاطف مع الذات .كما أسيمت درجات التعاطف مع الذات في تباين درجات
كفاءة الذات األكاديمية بمقدار  .25بنسبة تحديد  %25مما يدل عمى أن  %25من تباين
درجات كفاءة الذات األكاديمية راجع إلى تباين درجات التعاطف مع الذات ،وبالتالي يمكن
صياغة معادلة االنحدار لمتنبؤ كما يمي :كفاءة الذات األكاديمية= ثابت االنحدار +معامل
االنحدار المعياري  xالمغير المستقل =  x .499 +46.408التعاطف مع الذات .وىذه
النتائج تحقق صحة الفرض الثالث لمدراسة ،وتجيب عن سؤاليا الثالث.
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اليتائر املتعلكة بشؤال وفسض الدزاسة السابع:
ل ئلجابة عن السؤال الرابع لمدراسة تم اختبار صحة الفرض الرابع ،والذي نصو" :يوجد
تأثير مباشر لمتعاطف مع الذات ،وتأثير غير مباشر من خبلل الدور الوسيط لكفاءة الذات
إحصائيا عند مستوى
لمتعمم االلكتروني ،وكفاءة الذات األكاديمية عمى التدفق األكاديمي دال
ً
( )α ≤ .05لدى الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية"؛ حيث تم استخدام التطبيق اإلحصائي
 AMOS-25لحزمة البيانات اإلحصائية  SPSS-25لتحديد تحميل المسار الختبار صحة
النموذج السببي المفترض والمقترح من الباحث لمعبلقة بين متغيرات الدراسة ،ويوضح شكل
( )2نتائج تحميل المسار لمعبلقة السببية بين التعاطف مع الذات والتدفق األكاديمي وكفاءة
الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية.

ولمتحقق من التأثيرات المختمفة لمنموذج السببي المقترح لمعبلقة بين التعاطف مع
الذات والتدفق األكاديمي؛ قام الباحث بحساب المعامبلت المعيارية والبلمعيارية لبلنحدار
والخطأ المعياري والقيم الحرجة ،ويوضح جدول ( )15نتائج ذلك:
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خذول ()15
انًؼايالث انًؼُاسَت واناليؼُاسَت نخحهُم انًضاس ودالنخها اإلحصائُت نهًُىرج االفخشاضٍ انًمخشذ
يؼايم االَحذاس يؼايم االَحذاس انخطأ انًؼُاسٌ انمُى انحشخت
انًضاس
C.R
S.E
اناليؼُاسٌ
انًؼُاسٌ
**2.880
.212
.611
.337
انخؼاطف  <---انخذفك
***6.408
.285
1.828
.621
انخؼاطف  <---انكفاءة
االنكخشوَُت
***4.418
.151
.665
.499
انخؼاطف  <---انكفاءة
األكادًَُت
***4.384
.074
.326
.531
انكفاءة االنكخشوَُت <---
انخذفك
.422
.128
.054
.159
انكفاءة األكادًَُت <---
انخذفك
**2.405
.214
.514
.233
انكفاءة األكادًَُت <---
انكفاءة االنكخشوَُت
** دانت ػُذ  *** .01دانت ػُذ .001

يتضح من جدول ( )15أن جميع معامبلت االنحدار والقيم الحرجة دالة عند مستوى

( )α ≤ .01لمتأثير المباشر اإليجابي لمتعاطف مع الذات عمى ٍ
كل من :التدفق األكاديمي
وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية ،والتأثير غير المباشر لمتعاطف مع
الذات عمى التدفق األ كاديمي من خبلل الدور الوسيط لكفاءة الذات لمتعمم اإللكتروني ،وكفاءة
معا ،كما تؤثر كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني
الذات األكاديمية وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني ً
عمى التدفق األكاديمي بشكل مباشر ،وتؤثر كفاءة الذات األكاديمية عمى التدفق األكاديمي
تأثير غير مباشر من خبلل الدور الوسيط لكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني بصورة دالة
ًا
إحصائيا .وتم حساب مؤشرات حسن المطابقة لمنموذج المقترح ،ويوضح جدول ()16
ً
مؤشرات حسن مطابقة النموذج المقترح مقارنة بالمؤشرات المثالية لحسن المطابقة:
خذول ()16
يؤششاث حضٍ انًطابمت نهًُىرج االفخشاضٍ انًمخشذ
حذود انثمت

انًؤشش
لًُت chi-square
اندزس انخشبُؼٍ نًخىصط يشبؼاث خطأ االلخشاب RMSEA
يؤشش حضٍ انًطابمت GFI
يؤشش انًطابمت انًؼُاسٌ NFI
يؤشش انًطابمت انًماسٌ CFI
يؤشش TLI Tucker-Lewis
يؤشش حضٍ انًطابمت انًؼذل AGFI
يؤشش انًطابمت انُضبٍ RFI
يؤشش انًطابمت انًخزاَذ IFI
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يتضح من جدول ( )16أن جميع مؤشرات حسن المطابقة تقع في حدود الثقة لصدق
المطابقة؛ حيث أن قيمة  Chi-squareتساوي صفر ،وىي الدرجة المثمى لممطابقة ،كما أن
الجذر التربيعي لمتوسط مربعات خطأ االقتراب  RMSEAيساوي صفر ،وىي الدرجة المثمى
لحسن المطابقة ،وتقع جميع مؤشرات المطابقة :مؤشر حسن المطابقة  GFIمؤشر المطابقة
المعياري  NFIمؤشر المطابقة المقارن  CFIمؤشر  TLI Tucker-Lewisفي حدود الثقة،
كما يوضحيا الجدول ()16؛ مما يشير إلى صحة النموذج المفترض في تفسير العبلقة

السببية بين التعاطف مع الذات ٍ
وكل من :التدفق األكاديمي ،كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني،
كفاءة الذات األكاديمية.

كما تشير النتائج إلى وجود تأثير مباشر لمتعاطف مع الذات عمى ٍ
كل من :التدفق

األكاديمي بمقدار  .61وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني بمقدار  1.83وكفاءة الذات
األكاديمية بمقدار  .67ووجود تأثير غير مباشر لمتعاطف مع الذات عمى التدفق األكاديمي
بمقدار  .604بواسطة متغير كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني ،وىو حاصل ضرب المسارين
 .33 x 1.83ووجود تأثير غير مباشر لمتعاطف مع الذات عمى التدفق األكاديمي بمقدار
 .113بواسطة متغيري :كفاءة الذات األكاديمية وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وىو حاصل
معا  .33 x .51 x .67ووجود تأثير مباشر لكفاءة الذات لمتعمم
ضرب المسارات الثبلثة ً
االلكتروني عمى التدفق األكاديمي بمقدار  ،.33كما يوضح ذلك شكل ( ،)2وىذه النتائج
تدعميا نتائج دراسات كل من،Salazar & Hayward (2018) ،Bai et al. (2020) :
) ،Adil et al. (2020) ،Hong & Bae (2018) ،Hayat et al. (2020فيما يتعمق
بمكونات النموذج السببي المقترح في مساراتو المختمفة ،وىذه النتائج تحقق صحة الفرض
الرابع لمدراسة.

تفشري اليتائر:
تفشري اليتائر املتعلكة بالفسض األول

تشير نتائج الفرض األول إلى وجود ارتباطٍ ٍ
إحصائيا بين التعاطف مع الذات والتدفق
دال
ً
األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية ،بعضيا البعض ،وىذه

النتائج تدعميا نتائج بعض الدراسات السابقة ،ومنيا دراسة )،Long & Neff (2018
ودراسة ) ،Stoeber et al. (2020ودراسة ) ،Sumaya & Darling (2018ودراسة
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) ،Hong & Bae (2018ودراسة ) ،Bai et al. (2020وغيرىا ،مع األخذ في الحسبان
تفاوت عينات ىذه الدراسات ،ويمكن تفسير ىذه النتائج في ضوء بعض أوجو الطرح ،ومنيا
ما يتضمنو التعاطف مع الذات من مكونات المطف مع التعامل مع الذات واإلحساس بعمومية
أوجو القوة أو أوجو النقص بين البشر ،وأنيا من سمات اإلنسان ًأيا كان ،والتي يشتركون
فييا ،وذلك في ضوء اإلدراك الموضوعي واليقظ لحاجات ورغبات واحتياجات وأىداف الشخص
بعيدا عن انتقاد الذات وانتقاصيا ،أو التوحد مع أوجو النقص واليروب من الواقع،
وتطمعاتوً ،

معا كمكونات لمتعاطف مع الذات في ضوء العديد من معتقدات كفاءة الذات لمتعمم
والتي تعمل ً
بصوره المختمفة التقميدي وااللكتروني ،وما يتضمنو من مكونات القدرة عمى توظيف

سمعيا
حرصا من الطالب المعاق
التكنولوجيا في التعمم وادارة الوقت والتعمم بشكل فعال؛
ً
ً
بشكل ٍ
ٍ
جيد في سيا ٍ
ق وجداني يراه
لبلنصيار في دراستو ،والسيطرة عمى الموقف التعميمي
ممتعا؛ مما يدعم لديو مشاعر التعاطف وخبرة التدفق ومعتقدات كفاءة الذات في نفس الوقت.
ً
وال شك أن الوجدان األكاديمي الذي يغمف حالة التدفق في الدراسة لدى الطالب المعاق
غالبا بالنجاح األكاديمي ،وتحقيق الطموحات واألىداف ،وكسب الرىان
سمعيا ،والذي يرتبط ً
ً
الذي يقع عمى عاتق ىؤالء الطبلب من الجامعات؛ يقوي ويدعم جميع مكونات تعاطف المعاق
سمعيا مع ذاتو ،ويحفز عوامل التدفق في الدراسة بشكل كبير .كما يرى & Yildirim
ً
) Demir (2019أنو في حالة التعاطف مع الذات يتم التعامل مع الظروف المواتية وغير
المواتية واإلخفاقات الحقيقية والمحتممة بشكل متوازن مع إدراك أن أي إخفاق ىو من طبيعة
البشر ،كما أن ذوي التعاطف المرتفع مع الذات ليس لدييم مخاوف مرتفعة ،أو قمق من
التقييم ،وىم أقل في الحاجة إل ى حماية الذات ،وىم أكثر قدرة في التواصل مع ذواتيم ومعرفة

احتياجاتيم .وبالتالي تعمل مكونات ٍ
كل من التعاطف مع الذات والتدفق في الدراسة ومعتقدات
معا ،وربما ينتج عن ذلك عبلقات سببية تفسير
كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني والتقميدي ً
طبيعة العبلقة بين ىذه المتغيرات  ،كما توضحيا نتائج الفرض الرابع لمدراسة ،ومما يساعد في
التنبؤ بانصيار الطبلب ذوي اإلعاقة السمعية وانشغاليم بدراستيم الجامعية وأنشطتيم
األكاديمية ،وىذا ما تؤكده نتائج الفرض الثالث لمدراسة.
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تفشري اليتائر املتعلكة بالفسض الجاىي:

إحصائيا بين الجنسين في ٍ
كل
تشير نتائج الفرض الثاني إلى عدم وجود فروق دالة
ً
من :التعاطف مع الذات ،والتدفق األكاديمي ،وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات
األكاديمية ،كما أن النتائج المتعمقة ب عدم وجود فروق بين الجنسين في التعاطف مع الذات ال
تتفق مع نتائج دراسة ) ،Yarnell et al. (2019والتي أظيرت فروقًا دالة لصالح الذكور

في التعاطف مع الذات ،ويرى الباحث أنو ربما يرجع ذلك لطبيعة وخصائص العينة في
الدراستين ،فدراسة ) Yarnell et al. (2019أ ْجريت عمى عينة عاديين وليس ذوي إعاقة
سمعية ،ويمكن تفسير عدم وجود فروق دالة في التعاطف مع الذات بين الجنسين في ضوء
خصائص ذوي اإلعاقة السمعية؛ حيث أنيم يعانون الكثير من أوجو النقص والضغوط
والشعور بالذنب والقصور المرتبط بالذات ،والتي يتم مواجيتيا والتفاعل معيا إما بمطف ورأفة
سمعيا
بالذات ،وادراكيا كجزء من طبيعة البشر بشكل موضوعي يقظ ،وبالتالي يكون المعاق
ً

قد تجاوز عقبة األلم والذنب إلى آفاق أوسع من الحياة الشخصية واالجتماعية والجامعية

والمينية وغيرىا ،واما يقع في دائرة الشفقة بالذات والتوقع حوليا والتوحد مع أوجو النقص
لديو ،وما يترتب عمى كل ذلك من تأثيرات سمبية عمى كافة أوجو الشخصية ،وال شك أن
ىؤال ء يتشابيون في طرق التفاعل مع ما يمرون بو من تحديات أو ضغوط أو خبرات صادمة
أو غير صادمة في ضوء خصائيم المتقاربة والمتشابية إلى ٍ
حد كبير.
كما أن الطمبة الجامعيين من ذوي اإلعاقة السمعية من الجنسين يشتركون في
اىتماماتيم وأىدافيم التي أتوا بيا إلى أبواب الجامعة ،يتطمعون إلى المزيد من النجاح
األكاديمي ،وتحقيق معدالت مرتفعة ،ورغب ًة في التفوق والتطمع إلى مستقبل ميني مقبول من

وجية نظرىم  ،وبالتالي نرى أنيم منغمسون في دراستيم وأنشطتيم الجامعية بشكل أكبر من
أن يتوحدوا مع إعاقتيم أو مشاكميم الخاصة ،في إطار من يقظة الذىن ،وتحديد اليدف،
بعيدا عن التيكم أو الحكم أو انتقاص قيمة الذات،
وشيء من المطف مع التعامل مع الذاتً ،
معا
وتشير ) Neff & McGhehee (2010إلى أن الحنو عمى الذات وتقبل الذات يعمبلن ً

من خبلل التعاطف ،ويؤدي ذلك إلى أقل ٍ
قدر من األحكام القاسية عند مواجية ىؤالء الطبلب
ٍ
ألشكال غير مفضمة ألنفسيم ،وبالتالي يكون كل تركيزىم وانشغاليم ومعتقداتيم منصب ًة حول

الدراسة والنجاح األكاديمي.
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كما تدعم نتائج دراسة ) ،Moutlinho et al. (2019ودراسة أحمد ( )2019عدم

وجود فرو ٍ
ق بين الجنسين في التدفق األكاديمي ،ويمكن تفسير عدم وجود فروق بين
الجنسين في التدفق األكاديمي في ضوء ما يظيره طمبة الجامعة ذوو اإلعاقة السمعية من
حرص أكاديمي ور ٍ
غبة في بذل المزيد من الجيد واألداء في الدراسة ،وما يتمقونو من ٍ
ٍ
دعم
ٍ
وتشجيع واتاحة الفرص لمتنافسية األكاديمية مع أقرانيم العاديين من الطمبة؛ مما
ومساندة
ٍ

يجعميم منشغمين ومنصيرين في دراستيم خاصة وأنو يعول عمى نجاحيم ويراىن عمى
كثير في ضوء ما تبذلو الحكومات والجامعات من سب ٍل وامكانات وا ٍ
تاحة وتمكين،
قدراتيم ًا
ذكور واناثًا ،وتمقى استحسا ًنا منيم ودافعية
ًا
والتي يتم إتاحتيا لمجميع من ىؤالء الطمبة

لمتعمم.

يمكن تفسير النتائج المتعمقة بعدم وجود فروق بين الجنسين في كفاءة الذات لمتعمم
االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية ،والتي تتفق في عموميا مع نتائج دراسة Cheng et
) ،al. (2019وتختمف مع نتائج دراسة ) Ben-Naim et al. (2017مع اختبلف عينات
الدراسات؛ حيث يمكن تفسير ذلك في ضوء وجود قواسم مشتركة بين الطمبة ذوي اإلعاقة
السمعية من الجنسين من حيث الخصائص الشخصية العامة والدفاعية والتحديات واألىداف
الجامعية والدراسية؛ والتي تحفز وتدعم معتقدات الكفاءة بصورىا المختمفة ،وتعد معتقدات
كثير في الفترات
الكفاءة لمتعمم االلكتروني واألكاديمية من تمك األوجو التي يتم دعميا ًا
األخيرة ،مع زيادة تمكين ذوي اإلعاقة السمعية من استكمال دراستيم الجامعية ،وتمكينيم من
المناىج الدراسية بطرق وأساليب واستراتيجيات مناسبة ليم؛ مما يتيح ليؤالء الفرص
التعميمية والجامعية المناسبة ،ويقمص المسافة بينيم وبين تحقيق أىداف دراسية وأكاديمية
مناسبة لقدراتيم وتطمعاتيم  ،كما أن إتاحة وتمكين ذوي اإلعاقة السمعية لطرق التعمم
االلكتروني والتعمم عبر االنترنت والفصول االفتراضية المدعومة بمترجم اإلشارة جعل فرص
التفاعل بين الطمبة أكثر؛ خاصة أن منصات التعمم االلكتروني تتيح فرص التفاعل بين الطمبة
وتبادل األفكار والرؤى مما يحفز الكثير من معتقدات كفاءة الذات بصورتييا االلكترونية
واألكاديمية وربما االجتماعية وغيرىا.
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تفشري اليتائر املتعلكة بالفسض الجالح
تشير نتائج الفرض الثالث إلى إمكانية التنبؤ بالتدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم
االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية من خبلل درجات التعاطف مع الذات ،ويمكن تفسير ىذه
النتائج من خبلل التأكيد عمى اآلثار اإليجابية لمتعاطف مع الذات ،والتي تعمل عمى تقوية
وتحفيز أوجو القوة في شخصية الطالب ذي اإلعاقة السمعية ،والتعويل عمى ما يمتمكو من
قدرات وميارات وخصائص متعددة؛ تدفعو إلى تحقيق أىدافو من خبلل التعامل مع ذاتو بشيء
بعيدا عما يعكر صفوىا من
من المطف المدرك بشكل موضوعي وانساني؛ بحيث ينأى بيا ً
انتقادات وانتقاص أو عزلة أو استغراق في أوجو أو مشاعر النقص ،وال شك أن كل ىذه
قويا لمدفع بالذات نحو العمل والمزيد من
اإليجابيات لمتعاطف مع الذات وغيرىا تعد عامبلً ً
العمل أو الدراسة واالنشغال بيا؛ بشكل يجعل الطالب ذي اإلعاقة السمعية يشعر بسيطرتو
عمى الموقف التعميمي بشكل جيد وممتع ،كما تنمو معتقدات الذات لمطالب ذي اإلعاقة
السمعية في إطار من المشاعر اإليجابية لمتعاطف مع الذات بصفة عامة ،ومعتقدات الكفاءة
المتعمقة بدراستو الجامعية بشكمييا التقميدية وغير التقميدية كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني
بصفة خاصة.
والتعاطف مع الذات يساعد في تحسين الوظائف الشخصية ،ويدعم المرونة عن طريق
تخفيف ردود الفعل السمبية تجاه األحداث ،ويساعد عمى التعامل مع صراعات الحياة بشكل
موضوعي ( ،)Germer & Neff, 2013كما يساعد عمى حماية الذات ضد القمق في
المواقف الصعبة ،والتي تبدو فييا الشخصية ضعيفة ،وذلك عندما يعترف الفرد بألمو
ويتعاطف معو ،ويتجنب قمع أفكاره ومشاعره ،وذلك عندما يدرك السياق اإلنساني بشكل
أوسع؛ حيث يعمل التعاطف مع الذات كاستراتيجية تنظيم انفعالي فعالة من خبلل تحييد
األنماط العاطفية السمبية ،وتوليد مشاعر أكثر إيجابية من المطف والترابط ( Neff et al.,
.)2005; Neff, et al., 2007
وتعمل خصائص الطالب ذي اإلعاقة السمعية المتعاطف مع ذاتو عمى استغبلل طاقاتو
ومياراتو نحو تحقيق أىدافو الدراسية والجامعية بشكل كبير ،في ضوء التحفيز الخارجي
رونيا لذوي اإلعاقة السمعية ،وبالتالي؛ يتم دعم العديد
والذاتي ،وفي ضوء تمكين التعمم إلكت ً
من معتقدات كفاءة الذات لمتعمم التقميدي أو االلكتروني ،وتشير نتائج الطبلب ذوي اإلعاقة
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السمعية بجامعة الممك خالد خبلل الفصميين الدراسيين :الثاني والصيفي 2020م لتفعيل
التعمم االلكتروني من خبلل الببلك بوورد  Black Boardوالفصول االفتراضية المدعومة
بمترجم اإلشارة إلى تحقيق أداء تعميمي ونجاح أكاديمي ومعدالت جيدة بين ىؤالء الطبلب.
نظر لممتعة التي يخبرىا ،وبالتالي؛ فإن الطالب
كما أن الطالب يسعى لتكرار تجربة التدفق ًا
حال ما يدخل في تجربة تدفق أثناء الدراسة فمن المحتمل أن يكرر سموك الدراسة لكي يجني
فرصة تجربة التدفق مرة أخرى؛ مما قد يؤدي الى تحسين األداء األكاديمي ( Adil et al.,
 .)2020كما يمكن تفسير التنبؤ بالتدفق األكاديمي ومعتقدات كفاءة الذات من خبلل
التعاطف مع الذات في ضوء العبلقة االرتباطية بين التعاطف مع الذات ٍ
وكل من الرفاه النفسي
وتنظيم الذات ،كما في دراسة ) ،Stoeber et al. (2020ودراسة Wilson et al.
) ،(2020ودراسة )Biber & Ellis (2019؛ حيث يعمل الرفاه النفسي ويرتبط بإتاحة
الفرصة لمشخص كي يندمج في دراستو وعممو وأنشطتو المختمفة ،وبالتالي يزداد تدفقو في
ىذا االتجاه بشكل كبير في إطار من تنظيم الذات والدافعية المرتفعة.

تفشري اليتائر املتعلكة بالفسض السابع
تؤكد نتائج الفرض الرابع لمدراسة صحة النموذج المقترح ،والذي يشير إلى وجود عبلقة

سببية بين التعاطف مع الذات ٍ
وكل من :التدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني

ٍ
ٍ
إحصائيا
مباشر دال
تأثير إيجابي
وكفاءة الذات األكاديمية؛ حيث أظيرت الدراسة وجود
ً

إحصائيا
تأثير
لمتعاطف مع الذات عمى التدفق األكاديمي ،كما وجدت ًا
إيجابيا غير مباشر داالً
ً
ً
لمتعاطف مع الذات عمى التدفق األكاديمي من خبلل كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني أو كفاءة
معا ،وىذه النتائج يمكن تفسيرىا من عدة
الذات األكاديمية وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني ً
جوانب ،أوالً :التأثير المباشر لمتعاطف مع الذات عمى التدفق األكاديمي يمكن تفسيره من

خبلل أن التعاطف مع الذات يسيم في العمل عمى زيادة دافعية الطبلب ذوي اإلعاقة السمعية
لمعمل بشكل كبير ،ويدفعيم نحو االنشغال بدراستيم ،كما أنو يحسن تنظيم الذات ،ويقمل من
الخوف من التقييم السمبي ،ويدعم التواصل األكاديمي والرفاه النفسي لدى الطبلب ( & Long
 ،)Neff, 2018; Sedighimornani et al., 2019ويشير )Miller et al. (2019
إلى أىمية التعاطف مع الذات في زيادة وتحفيز دافعية طبلب الجامعة نحو العمل والمزيد من
العمل؛ حيث تعمل يقظة الطالب وادراكو الحتياجاتو وأىدافو وتطمعاتو بشكل موضوعي نحو
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ىذه األىداف بمزيد من االنشغال بالدراسة والعمل ومحالة السيطرة الكاممة مجريات األمور
الدراسية واألكاديمية.
ثانيا :بالنسبة لمتأثير غير المباشر لمتعاطف مع الذات عمى التدفق األكاديمي من خبلل
ً
الدور الوسيط لكفاءة الذات االلكترونية وكفاءة الذات األكاديمية؛ يمكن تفسيره من خبلل
الدور الوسيط الذي تمعبو معتقدات كفاءة ذات الطالب ذي اإلعاقة السمعية حول ميامو
األكاديمية والتحديات التي يواجييا ،وقدرتو عمى تجاوز ما توجبو الدراسة الجامعية من
اختبارات وتقييمات وتكميفات وميام متعددة ،والتي سارت متزايدة بشكل كبير مع انتشار التعمم
االلكتروني ،كما تعمل معتقدات كفاءة الذات لمتعمم االلكتروني بما تتضمنو من معتقدات كفاءة
ذاتية تكنولوجية وكفاءة في إدارة وقت التعمم  Onlineومعتقدات القدرة عمى مواصمة ومتابعة
التعمم االلكتروني بما يتضمنو من دروس وواجبات وأنشطة واختبارات عمى إتاحة فرص
متعددة لخبرات تدفق دراسي وأكاديمي متعددة ،وال شك أن وجود عناصر اإلثارة في التعمم
االلكتروني يزيد من دافعية وشغف الطبلب بشكل كبير ويسمح بتكرار مثل تجربة التدفق في
الدراسة.
ويمكن لممعممين االستفادة من تدفق الطبلب وتعزيز تجربة التعمم باستخدام ألعاب التعمم
التنافسية والتربوية ،كما أن شعور الفرد بالسيطرة عمى الموقف التعميمي والشعور بالمتعة
تمثبلن الجانبين الميمين ألثارىما اإليجابية عمى تصورات الطبلب نحو تعمم الموضوعات
وتنمية الميارات والرضا ،وىذا يشير إلى واجب المعممين في تعزيز الشعور بالقدرة لدى
الطبلب ذوي اإلعاقة السمعية ،واتاحة جو تعميمي مناسب ليم ( ،)Ro et al., 2018كما
أ ن حالة االستغراق تتطابق مع التركيز التام عمى الميمة دون غيرىا ،وفقدان الوعي الذاتي
وتشوه مرور الوقت بحيث يراه أسرع من المعتاد ،كما تسيم حالة التدفق في الحد من الضغط
األكاديمي واإلرىاق الذي يتعرض لو ىؤالء الطبلب ،كما أن حالة االثارة في التعمم يمكن أن
تسيل اكتساب المعرفة الجديدة بشكل أسيل ( Rijavec & Golubt, 2018; Moutinho
)et al., 2019؛ حيث ترتبط تجربة التدفق بمستويات مرتفعة من التركيز والعمل واألداء،
وتحدث عندما ينخرط الطالب في ميمة أو نشاط بحيث يكون لو أىمية وىدف واضح ومجزي
كبير في نجاح الطبلب في بيئات التعمم
دور ًا
بل عن أن كفاءة الذات تمعب ًا
بشكل كبير ،فض ً
االلكتروني ( .)Ilies et al., 2017; Yavuzalp & Bachcivan, 2020وبالتالي تدعم
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تجربة التدفق نفسيا ،كما تدعم وتحفز مدخبلت التعاطف مع الذات لدى الطالب ذي اإلعاقة
السمعية بشكل واضح ،من خبلل استراتيجيات التعامل مع الذات ،والتكيف مع التحديات وأوجو
النقص لديو ،والتعامل اليقظ الموضوعي مع أموره الحياتية األكاديمية؛ ما يجعمو ينسجم
بأسموب أو بآخر مع مجريات أموره.
لقد وجد ) Ro et al. (2018أن مخرجات التعمم المختمفة (تعمم موضوع الدرس ،التعمم
المتوقع لموضوع ما ،نمو ميارات متوقعة ،الرضا) تتأثر بما أطمق عميو الشروط المسبقة
الميارت،
ا
لمتدفق والتي حددىا في وجود أىداف واضحة ،تغذية مرتدة ،توازن التحديات و
التركيز المكثف ،السيطرة المدركة ،وادارة الوقت ،والمتعة ،وال شك أن ىذه الشروط تتأثر
وترتبط بالعديد من معتقدات كفاءة الذات وتتأثر بكيفية تعامل الطالب ذي اإلعاقة السمعية مع
ذاتو ،ويمثل التعاطف مع الذات أرقى أساليب الشخص في التعامل مع ذاتو .وفي ضوء ما
سبق يركن الباحث إلى صدق النموذج السببي لتفسير عبلقة التعاطف مع الذات ٍ
بكل من
التدفق األكاديمي وكفاءة الذات لمتعمم االلكتروني وكفاءة الذات األكاديمية وفقًا لمنموذج

المقترح ،ووف ًقا لنتائج تحميل المسار؛ حيث يمثل أفضل نموذج سببي لتفسير العبلقة بين
متغيرات الدراسة الحالية.

توصيات الدزاسة:
أ -التوسع في برامج دمج ذوي اإلعاقة السمعية في برامج التعميم العالي؛ كبرامج
البكالوريوس والدبموم.
ب -تمكين ذوي اإلعاقة السمعية من االلتحاق بالعديد من البرامج التخصصية وفقًا لقدراتيم،

وتمكينيم التعميمي وتمكينيم من المحتوى االلكتروني من خبلل منصات التعمم االلكتروني

المدعومة بمترجم لغة اإلشارة.
ج -تأىيل أعضاء ىيئة التدريس من خبلل دورات متقدمة لكيفية التفاعل والتواصل والتدريس
لمفصول االفتراضية المدمجة لذوي اإلعاقة السمعية وتدريبيم عمى إعداد محتوى عممي
الكتروني يتناسب والطبلب ذوي اإلعاقة السمعية.
د -تحفيز الطبلب ذوي اإلعاقة السمعية عمى المشاركة في إنتاج محتوى عممي إلكتروني
يتناسب مع ذوي اإلعاقة السمعية من خبلل القنوات الجامعية المختمفة كالتعمم االلكتروني
وتكنولوجيا المعمومات ومركز ذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة.
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مكرتسات للدزاسة والبشح:
أ -أثر برنامج قائم عمى مدخل التعاطف مع الذات بمغة اإلشارة في تنمية بعض الميارات
األكاديمية لدى الطبلب ذوي اإلعاقة السمعية.
ب -التعاطف مع الذات والتعاطف مع اآلخر لدى ذوي اإلعاقة السمعية :دراسة كمينيكية.
ج -التعاطف مع الجسد وعبلقتو بصورة الجسم لدى ذوي اإلعاقة السمعية.
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